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Overheidsopdrachten
in de federale administratie
Het Rekenhof heeft de rechtmatigheid en de wettigheid onderzocht van een selectie overheidsop
drachten die werden gegund door de FOD’s Mobiliteit en Vervoer, Financiën en Binnenlandse Zaken,
de NMBS, de Federale Pensioendienst en de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte
Splijtstoffen.
Daarnaast onderzocht het ook de uitvoering van het federale beleid voor de centralisatie van de aanko
pen via de invoering van het nieuwe gemeenschappelijke samenwerkingsmodel dat in 2018 in werking
trad. Het onderzocht in dat kader de wettelijkheid en het beheer van zes overeenkomsten die tus
sen september 2018 en februari 2020 werden geplaatst door verschillende FOD’s en Defensie op basis
van dat gemeenschappelijke model.
Het Rekenhof onderzocht ook hoe via het uitbestedingsbeleid de concessie wordt beheerd die de Staat
heeft gegund voor het uitreiken van de kentekenplaten, in hoeverre de concessie die in 2019 werd ge
gund door de FOD Mobiliteit wettig is en hoe de concessies tussen 2017 en 2020 werden opgevolgd en
omkaderd.
Het Rekenhof selecteert zijn audits op basis van een risicoanalyse. Het hanteert criteria zoals het maat
schappelijke belang, het materialiteitsniveau en het niveau van de diverse risico’s die inherent zijn aan
de toegepaste aankoopprocedure en het beleid van de geauditeerde entiteit. Transversale thema’s, zo
als langlopende opdrachten, specifieke contractvormen (zoals concessies of gemeenschappelijke op
drachten) of specifieke dienstenopdrachten (bv. consultancy of juridische prestaties) kunnen ook het
voorwerp zijn van een audit. Bovendien auditeert het Rekenhof de belangrijkste federale aanbesteders
periodiek en cyclisch. De selectie van in elke entiteit te auditeren dossiers houdt rekening met het voor
werp, het bedrag en de gunningswijze van opdrachten opdat de geanalyseerde opdrachten en gun
ningsprocedures voldoende significant zouden zijn en voldoende divers qua inhoud en procedure.
Twee van de thema’s die in dit verslag aan bod komen – centralisatie van de federale aankopen en het
beheer van de concessie van de kentekenplaten door de Staat – maakten in 2022 het voorwerp uit van
een meer gedetailleerde publicatie dan de samenvatting in dit verslag.

Gunning en uitvoering van de opdrachten of concessies
Niet-gecentraliseerde opdrachten
Het Rekenhof stelt over het algemeen vast dat de onderzochte departementen en instellingen de over
heidsopdrachtenregelgeving vaak vrij goed beheersen en dat ze nauwgezet waken over de naleving er
van. De meeste onderzochte dossiers waren correct en gestructureerd gedocumenteerd. Het Rekenhof
stelt ook vooruitgang vast op het vlak van de naleving van de bepalingen over het beroep op de mede
dinging (uitgezonderd wat betreft de opdrachten van beperkte waarde), de kwalitatieve selectie en de
informatieverplichtingen, alsook het gebruik van de applicatie Telemarc voor het nazicht van de uitslui
tingsgronden (uitgezonderd wat betreft het uittreksel uit het strafregister).
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De onderzochte departementen en instellingen zijn onderworpen aan de overheidsopdrachtenregel
geving en moeten dus zo mogelijk een beroep doen op de mededinging, ook voor opdrachten van
beperkte waarde. Drie ervan leefden in een beperkt aantal kleinere dossiers de verplichting tot mede
dinging evenwel niet na.
Bij de voorbereiding van een overheidsopdracht is het van belang de opdrachtdocumenten zorgvuldig
op te stellen en ook de behoeften en de raming van de opdracht nauwkeurig te bepalen. Bij de helft van
de aanbestedende overheden stelde het Rekenhof op dit vlak onvolkomenheden vast.
De aanbestedende overheden moeten de juridische en feitelijke motieven die het gebruik van de onder
handelingsprocedure zonder bekendmaking, vooral bij een technisch monopolie, rechtvaardigen in de
gemotiveerde beslissing. Bij een drietal aanbestedende overheden ontbrak evenwel deze motivering.
De aanbestedende overheid kan een opdracht maar gunnen aan de inschrijver die de opdracht niet
wordt ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden. Het Rekenhof stelt echter vast dat de meeste aan
bestedende overheden bij hun nazicht vooral de uittreksels uit het strafregister van de firma’s, hun ge
mandateerden of bestuurders niet nakeken of archiveerden.
Het Rekenhof herinnert er tot slot aan dat de aanbestedende overheid na het nemen van de gunnings
beslissing een aantal informatieverplichtingen heeft. Geen van de onderzochte aanbestedende overhe
den heeft deze voorschriften systematisch gevolgd.
Een opdrachtnemer moet een borgtocht stellen. Die waarborgt de goede en volledige uitvoering van de
opdracht. Het Rekenhof stelt andermaal vast dat de helft van de aanbestedende overheden één of meer
bepalingen inzake de borgtocht heeft miskend.
De aanbestedende overheid moet de prestaties verifiëren en de facturen betalen binnen strikte termij
nen. Bij een overschrijding van de betalingstermijn heeft de opdrachtnemer recht op verwijlintresten.
Het Rekenhof stelt, net als in de voorgaande jaren, vast dat al de onderzochte aanbestedende over
heden deze termijnen overschreden, zonder echter de reglementair verschuldigde verwijlintresten te
betalen.
Centralisatie van de federale aankopen
Het nieuwe beleid voor de centralisatie van de federale aankopen heeft het moeilijk om resultaten te
genereren in termen van doeltreffendheid (budgettaire besparingen) en doelmatigheid (daling van het
aantal individuele aankoopprocedures en van het aantal federale aankopers). De centralisatie is beperkt
tot het gemeenschappelijk aankopen doen, zonder de economische impact op de begroting van de fe
derale Staat te meten. Het is moeilijk om deze op te volgen bij gebrek aan een duidelijke definitie van de
federale aankopen en van de betrokken actoren.
De zwakke meerjarenplanning en processen voor het verzamelen van de behoeften bij de deelnemers
maken het centralisatiebeleid minder doeltreffend. De invoering van dit beleid leidt evenmin tot een
vermindering van de risico’s op niet-naleving van de wetgeving. Zo blijven er tekortkomingen bestaan
bij de voorbereiding, de plaatsing en de uitvoering van de geanalyseerde gecentraliseerde opdrachten.
In vijf van de zes onderzochte opdrachten is bij de voorbereiding van de opdracht de waarde van de
opdracht niet realistisch genoeg geraamd of niet voldoende onderbouwd met concrete gegevens.
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Soms zijn de inventaris van de prestaties en de technische vereisten niet aangepast aan de behoeften
van alle deelnemers.
Net als voor de eigen opdrachten, werd in twee van de zes gecentraliseerde opdrachten niet nagegaan
of de inschrijver zich niet in een geval van verplichte uitsluiting bevond en werd dit slechts gedeeltelijk
geverifieerd voor drie andere opdrachten.
Er werden twee gecentraliseerde opdrachten gegund aan inschrijvers die offertes hadden ingediend
met abnormale prijzen zonder voldoende en relevante verantwoording. Deze offertes moesten dus als
substantieel onregelmatig worden verworpen. In een derde dossier kreeg een inschrijver die een offerte
indiende die niet voldeed aan een essentiële vereiste niettemin de opdracht toegewezen, en in twee
opdrachten wees de aanbestedende overheid inschrijvers aan die een offerte indienden waaraan tijdens
de evaluatieprocedure ten onrechte wijzigingen werden aangebracht.
Op het vlak van de uitvoering stelt het Rekenhof bij verschillende opdrachten aanzienlijke problemen
vast (bijvoorbeeld vertraagde leveringen). Bovendien werden aanpassingen van leveringen vastgesteld,
opgelegd door de opdrachtnemer of gevraagd door sommige begunstigden, waarbij de verificatie van
kwaliteit en prijs van die wijzigingen onvoldoende werd gedocumenteerd. Tot slot wijst het Rekenhof
er ook op dat er geen gecentraliseerde en exhaustieve opvolging van de bestellingen plaatsvindt, waar
door mogelijk de initieel geraamde hoeveelheden worden overschreden of onderbenut. Ook het risico
op bestellingen buiten de overeenkomst heeft men onvoldoende onder controle.
Concessie kentekenplaten
Enkel de eerste concessiehouder heeft een offerte ingediend in het kader van de tweede concessie die in
2019 werd gegund. Dit kan worden verklaard door het feit dat het bestek en de uitvoering ervan ervoor
zorgden dat concurrenten de opdracht moeilijker konden binnenhalen. Verschillende bepalingen van
het bestek, waarvan sommige de wetgeving niet naleven, hebben immers gezamenlijk een concurren
tieel onevenwicht veroorzaakt ten voordele van de eerste concessiehouder.
Bovendien zijn sommige punten van de procedure of het bestek niet in overeenstemming met de regel
geving over concessieovereenkomsten of schaden ze de belangen van de Staat. Zo kan een voorbehoud
worden geformuleerd bij de relevantie en de wettelijkheid van de prijsherzieningsformule.
Over het algemeen wordt de tweede concessie uitgevoerd in overeenstemming met het bestek. Toch
werden belangrijke tekortkomingen vastgesteld bij de veiligheidsaudits van de gebouwen van de con
cessiehouder en de toepassing van de financiële sancties als de doelstellingen niet worden gehaald.
Voorts zijn de huidige controles op de activiteiten van de concessiehouder onvoldoende en waarborgen
ze niet dat de ontvangsten voor de Staat correct zijn berekend.

Voornaamste aanbevelingen voor het beheer van de opdrachten
Alle opdrachten
Hoewel het Rekenhof talrijke inspanningen en initiatieven vaststelt op dit vlak, formuleert het niette
min een aantal aanbevelingen. Ze situeren zich voornamelijk op het vlak van de marktprospectie, het
groeperen van de behoeften, het maximale beroep op raamovereenkomsten, de centralisatie van de
aankoopprocedures, de opvolging van de gunningsprocedures, het opstellen en gebruik van modeldo
cumenten en interne procedures en het uitvoeren van een periodieke risicoanalyse.
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Centralisatie van de federale aankopen
Het Rekenhof beveelt aan de opvolging door de bevoegde aanbestedende overheid van de individuele
bestellingen te verbeteren, de doorlooptijden voor de gunning van de gemeenschappelijke overeen
komsten in te korten, al deze overeenkomsten te centraliseren bij de FOD BOSA en middels een nieuwe,
performante tool de federale behoeften maximaal te verzamelen en te centraliseren.
Concessie kentekenplaten
Om te verzekeren dat het overheidsgeld goed wordt gebruikt en dat de wetgeving wordt nageleefd,
beveelt het Rekenhof de Staat aan de zuinigheid en de doelmatigheid van de uitbesteding te evalueren,
een effectieve mededinging te verzekeren in de gunning van eventuele volgende concessies alsook te
zorgen voor een betere opvolging en omkadering van de uitvoering van de uitbestede opdracht.
De antwoorden van de betrokken departementen, instellingen en ministers zijn in dit verslag verwerkt.
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1

Inzet van de controle van overheidsopdrachten

De overheidsopdrachtenwetgeving geldt voor alle overheden en voor ondernemingen die offertes
of aanvragen tot deelneming indienen. Ze heeft de voorbije vijftien jaar ingrijpende wijzigingen
ondergaan, in het bijzonder bij de laatste grootscheepse hervorming die uitmondde in de wetten
van 17 juni 2016 1 . De wijzigingen zijn het gevolg van de omzetting van de Europese richtlijnen 2 ,
die steeds gedetailleerder worden, en van de maatschappelijke dimensies die daarop een invloed
hebben (toegang voor kmo’s, milieudoelstellingen, maatschappelijke doelstellingen, innovatie,
professionalisering)3 .
1.1

Notie van ‘overheidsopdracht’ en noodzaak van een wetgeving

Een overheidsopdracht is een overeenkomst onder bezwarende titel die betrekking heeft op werken, leveringen of diensten. De overeenkomst wordt gesloten tussen één of meer ‘aanbesteders’
(bv. een federale overheidsdienst of een instelling van openbaar nut) en één of meer ondernemers.
De ondernemer (aannemer, leverancier of dienstverlener) met wie de overeenkomst wordt gesloten, wordt de ‘opdrachtnemer’ genoemd.
Zo’n ‘publieke’ overeenkomst is niet hetzelfde als een private overeenkomst.
Enerzijds zijn de middelen die worden ingezet overheidsmiddelen, die rechtstreeks of onrechtstreeks worden gefinancierd door de belastingbetalers. Daaruit volgt dat de keuze van de opdrachtnemer niet discretionair of arbitrair mag zijn. De aanbesteder is dan ook onderworpen aan
strikte regels bij het plaatsen van opdrachten. Die regels moeten garanderen dat de kandidaten
(de ondernemers die aanvragen tot deelneming indienen) en de inschrijvers (de ondernemers
die offertes indienen) gelijk en niet-discriminatoir worden behandeld, dat de mededinging in
acht wordt genomen en dat belangenconflicten en ander ongeoorloofd gedrag worden vermeden.
De overheden moeten overigens rekenschap afleggen over de goede besteding van de overheidsmiddelen. De inachtneming van het mededingingsbeginsel en de doeltreffendheid waarmee het
wordt toegepast, dragen dus bij tot het belang van de Schatkist.

1
2

3

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten..
Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheids
opdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG, Publicatieblad van de Europese Unie L-94, 28 maart 2014, en errata
in Publicatieblad van de Europese Unie L-184, 11 juli 2015; Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad
van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en
postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG, Publicatieblad van de Europese Unie L-94, 28 maart 2014;
Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van conces
sieovereenkomsten, Publicatieblad van de Europese Unie L-94, 28 maart 2014, en errata in Publicatieblad van de Europese
Unie L-114, 5 mei 2015; Richtlijn 2007/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot wijziging
van de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG van de Raad met betrekking tot de verhoging van de doeltreffendheid van de
beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten, Publicatieblad van de Europese Unie L-335, 20 decem
ber 2007; Richtlijn 2009/81/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de coördinatie van de
procedures voor het plaatsen door aanbestedende diensten van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en dien
sten op defensie- en veiligheidsgebied, en tot wijziging van Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG, Publicatieblad van de
Europese Unie L-216, 20 augustus 2009; Richtlijn 2009/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 in
zake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen, Publicatieblad van de Europese Unie L-120, 15 mei 2009;
Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsach
terstand bij handelstransacties, Publicatieblad van de Europese Unie L-48, 23 februari 2011; www.eur-lex.europa.eu.
Considerans 2 van de memorie van toelichting van Richtlijn 2014/24/EU, p. 4-5.
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Anderzijds impliceert het door de aanbesteder beoogde doel van algemeen belang dat zowel de
plaatsing als de uitvoering van de overeenkomst aan specifieke regels moeten zijn gebonden om
de continuïteit van de openbare dienst te verzekeren. Zo krijgt de aanbesteder bv. exorbitante prerogatieven van het gemeen recht toegekend en kan hij de in uitvoering zijnde opdracht unilateraal
wijzigen. Die prerogatieven worden door de wetgeving omkaderd om misbruik te vermijden. Ter
compensatie geniet de opdrachtnemer (de inschrijver met wie de opdracht werd gesloten) bv. de
mogelijkheid om een herziening van de overeenkomst te vragen in zijn voordeel als dergelijke wijzigingen worden gevraagd of als onvoorzienbare omstandigheden de uitvoering van de opdracht
verstoren.
Gezien die specificiteiten is het noodzakelijk specifieke regels uit te werken die grotendeels afwijken van het gemeen recht betreffende overeenkomsten en die tot doel hebben een evenwicht te
garanderen tussen de rechten en de plichten van de betrokken partijen. Ze worden beknopt voorgesteld in punt 3 van deze inleiding.
Op basis van de geconsolideerde jaarrekening van de federale Staat vertegenwoordigden de federale openbare aankopen (subsector S1311) in 2020 een bedrag van 5,9 miljard euro4 .
1.2

Belang van overheidsopdrachtenaudits

1.2.1

Rol en publicaties van het Rekenhof

Het Rekenhof is belast met het onderzoek van de wettelijkheid en de regelmatigheid van de uitgaven en de ontvangsten van de Staat5 . Het moet dan ook bijzondere aandacht besteden aan de
manier waarop de overheidsopdrachten worden gegund en uitgevoerd, door de impact die die
overeenkomsten hebben op de overheidsfinanciën en op de economie van het land. Het Rekenhof
controleert ook de goede besteding van de overheidsmiddelen en vergewist zich van de naleving
van drie beginselen: zuinigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid. De concrete aanbevelingen
die het formuleert, willen een constructief antwoord bieden op de vastgestelde tekortkomingen
inzake wettelijkheid en ten aanzien van de naleving van die drie beginselen.
Sinds 2017 wijdt het Rekenhof een jaarlijks auditverslag aan de overheidsopdrachten. Die publicatie verzamelt de vaststellingen en aanbevelingen van de overheidsopdrachtenaudits die het in
diverse federale entiteiten heeft uitgevoerd6 . Langs die weg informeert het Rekenhof het parlement en het publiek over de manier waarop de federale administratieve entiteiten functioneren
en identificeert het eventuele tekortkomingen om ze te verhelpen. Aldus draagt het bij tot een
kwaliteitsvoller aankoopbeheer bij de overheid. Door redelijke zekerheid te verschaffen over de
gelijke behandeling ten aanzien van overheidsbestellingen, versterkt het ook het vertrouwen van
de burgers en van de ondernemingen ten aanzien van de overheid.
Dit verslag vormt een samenvatting van acht audits. Het heeft betrekking op overheidsopdrachten en concessies bij zes FOD’s, Defensie en drie federale instanties (een instelling van openbaar
nut, een socialezekerheidsinstelling en een autonoom overheidsbedrijf). In dat kader heeft het

4
5
6

Bedrag vastgesteld op basis van de samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen. Deze rekening maakt deel uit
van de jaarrekening en verdeelt de uitgaven (vereffeningen) volgens de economische classificatie.
Artikel 5, § 1, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof.
Voor de laatste publicatie, zie Rekenhof, Overheidsopdrachten in de federale administratie - Rechtmatigheidsonderzoeken,
verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, maart 2021, 111 p., www.rekenhof.be.
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Rekenhof 310 dossiers geanalyseerd, goed voor een totaalbedrag van 967,5 miljoen euro exclusief
btw.
1.2.2

Inherente risico’s van het aankoopproces

Overheidsopdrachten gaan gepaard met grote risico’s, zowel juridisch als op het vlak van zuinigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid.
Die risico’s doen zich voor gedurende het volledige aankoopproces. Ze kunnen verband houden
met:
• de concipiëring: slechte definiëring van de behoefte, geen opdracht, kunstmatige splitsing7,
beperking van de mededinging (bv. vendor lock-in) of keuze voor een onregelmatige procedure;
• de gunning: onregelmatige gunning, abnormale prijzen, belangenconflict;
• de uitvoering: niet-naleving van het principe van de betaling van verstrekte en aanvaarde prestaties, achterstallige betalingen, meerkosten en termijnverlengingen, onregelmatige wijzigingen, ontoereikende prestaties enz.
Naast die risico’s zijn er risico’s op het vlak van speculatie en fraude, alsook specifieke risico’s voor
de aankoopcentrales (bv. afbakening van de perimeter). In een context van hoge morele verwachtingen ten aanzien van het openbaar bestuur en toenemende mediatisering blijken de risico’s op
aantasting van de reputatie of van het imago van de overheid meer dan ooit cruciaal.
Een overheidsopdracht die niet volgens de regels is gegund, kan ernstige nadelige gevolgen hebben voor onterecht benadeelde inschrijvers of voor de Staat; ze kan ongeoorloofd gedrag en sociale
of fiscale dumping aanmoedigen, en aldus de goede uitvoering van de prestaties compromitteren.
De administratie moet niet enkel de wetten in acht nemen, maar zich er ook van vergewissen tegen de juiste prijs en binnen gestelde termijnen de goederen, diensten en werken aan te kopen die
werkelijk stroken met haar behoeften en met die van de burger.

2

Auditmethode

2.1

Selectie van te auditeren entiteiten

Het Rekenhof selecteert zijn audits op basis van een risicoanalyse. Het hanteert criteria zoals het
maatschappelijke belang, het materialiteitsniveau en het niveau van de diverse risico’s die inherent
zijn aan de toegepaste aankoopprocedure en het beleid van de geauditeerde entiteit. Transversale
thema’s, zoals langlopende opdrachten, raamovereenkomsten of specifieke dienstenopdrachten
(bv. consultancy of juridische prestaties) kunnen ook het voorwerp zijn van een audit. Bovendien
probeert het Rekenhof de belangrijkste federale aanbesteders periodiek en cyclisch te auditeren.
De in elke entiteit te auditeren dossiers worden over het algemeen geselecteerd op basis van beschikbare lijsten van overheidsopdrachten. De selectie houdt rekening met het voorwerp, het
bedrag en de gunningswijze van opdrachten opdat de geanalyseerde opdrachten en gunningsprocedures voldoende significant zouden zijn en voldoende divers qua inhoud.
7

De kunstmatige splitsing bestaat erin verschillende gelijksoortige opdrachten voor werken, leveringen of diensten afzon
derlijk te sluiten over een korte periode, terwijl aanzienlijkere verplichtingen van toepassing zouden zijn als de ramingsre
gels waren gerespecteerd.

INLEIDING / 14

2.2

Controle en referentiekader

De audits worden uitgevoerd overeenkomstig de vereisten van het referentiekader voor hoge
controle-instanties 8 .
Het normenkader dat wordt gehanteerd om te beoordelen in welke mate het aankoopproces wordt
beheerst, is het Coso-model dat de federale overheid als referentiesysteem gebruikt9 .
Dat referentiesysteem voor interne beheersing beoogt drie doelstellingen:
• de conformiteit met wetten en reglementen;
• de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de verrichtingen;
• de betrouwbaarheid van de financiële informatie.
Om die doelstellingen te halen, moet de entiteit vijf componenten opnemen in haar
internebeheersingsysteem:
• controleomgeving, gunstig voor risicobeheersing;
• risico-inschatting;
• controleactiviteiten;
• informatie en communicatie;
• monitoring.
De normen die worden gehanteerd om de regelmatigheid van de overheidsopdrachten te beoordelen bij de uitgevoerde audits, zijn de wetten en besluiten die op die opdrachten van toepassing zijn:
• de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (hierna: ‘wet van 17 juni 2016’);
• de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (hierna: ‘wet concessies van
17 juni 2016’);
• 
het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van
18 april 2017 (hierna: ‘koninklijk besluit van 18 april 2017’);
• het koninklijk besluit van 18 juni 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren
(hierna: ‘koninklijk besluit van 18 juni 2017’);
• het koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten (hierna: ‘koninklijk besluit van 25 juni 2017’);
• het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten (hierna: 'koninklijk besluit van 14 januari 2013');
• de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (hierna:
'wet van 17 juni 2013').

8
9

Internationale organisatie van hoge controle-instanties (Intosai), Kader voor professionele uitspraken, www.intosai.org.
“De internecontrolesystemen worden opgevat en geëvalueerd volgens het COSO-model van het Committee of Sponsoring
Organisations of the Treadway Commission. Dit model werd verduidelijkt in de hoofdlijnen van het INTOSAI inzake normen
voor interne controle binnen de overheid. De minister van Begroting kan de lijst vaststellen van de theoretische en methodologische modellen die verenigbaar zijn met het COSO-model.” (artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 be
treffende het intern controlesysteem binnen sommige diensten van de federale uitvoerende macht).
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3

Overzicht van de regels die op overheidsopdrachten van toepassing zijn

3.1

Voorbereiding van de opdracht

Een overheidsopdracht heeft in de eerste plaats tot doel een behoefte te vervullen. Het is belangrijk dat de aanbesteder die behoefte nauwgezet analyseert en nagaat op welke manier ze kan
worden vervuld. Hij moet het bedrag van de opdracht op betrouwbare wijze kunnen ramen, de
ontvangen offertes optimaal beoordelen en zich ervan verzekeren voldoende grip te houden op de
uitvoering van de opdracht.
Daartoe kunnen de voornaamste interne belanghebbenden (in het bijzonder de gebruikers) worden geraadpleegd bij de voorbereiding van de opdracht. Hetzelfde geldt voor externe belanghebbenden: onafhankelijke deskundigen, publieke of private instanties, of marktdeelnemers10 . Die
voorafgaande raadplegingen omvatten het uitwisselen van informatie en een technische dialoog
om geïnformeerd te worden over mogelijke oplossingen vanuit technisch en financieel oogpunt
of in termen van performantie, om het bestek te kunnen opmaken. Ze kunnen dus worden aangewend voor de planning en het verloop van de plaatsingsprocedure, op voorwaarde dat ze niet
leiden tot concurrentievervalsing of tot schendingen van de principes van niet-discriminatie en
transparantie.
Het is van belang zich ervan te verzekeren dat de behoefte steunt op de doelstellingen van de
aanbesteder inzake overheidsopdrachten, die moeten stroken met de strategische doelstellingen
die idealiter in een strategisch plan zijn vervat. Een federale aanbesteder moet ook nagaan of de
behoefte nog niet wordt gedekt door een 'gemeenschappelijke' opdracht of raamovereenkomst
die door een andere federale aanbesteder werd gegund en hij moet ten volle meewerken aan de
uitvoering van het koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde
overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid 11 .
De correcte definiëring van de behoefte zal het mogelijk maken om middels de toepassing van de
regels voor het ramen van het opdrachtbedrag, zich ervan te verzekeren dat het gebruik van de
gekozen procedure wettelijk verantwoord is en dat het risico op kunstmatige splitsing voldoende
onder controle is.
De berekening van de geraamde waarde van de opdracht moet gebaseerd zijn op het door de aanbesteder geraamde betaalbare totaalbedrag exclusief btw. Hij houdt rekening met de looptijd en
de totale waarde van de opdracht 12 . De raming, die wordt gemaakt bij het opstarten van de procedure, moet realistisch zijn want ze zal de regels bepalen die gedurende het volledige verloop
van de opdracht van toepassing zijn. Ze maakt het ook mogelijk de voor de overheidsopdrachten
uitgetrokken budgetten te plannen en te beheren.

10 Artikel 51 van de wet van 17 juni 2016.
11 Het samenwerkingsmodel dat werd ingevoerd naar aanleiding van het koninklijk besluit van 2017 introduceert twee types
deelnemers: de actieve deelnemers (de FOD’s, POD’s en Defensie), die verplicht zijn om gebruik te maken van het samen
werkingsmodel en die kunnen worden aangewezen om een gemeenschappelijke overeenkomst te sluiten, en de passieve
deelnemers (de administratieve openbare instellingen, de OISZ, de Federale Politie en de andere federale aanbesteders
[het Rekenhof, het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, de Hoge Raad voor de Justitie, Egov vzw, Smals vzw, ASTRID,
Bozar enz.]), die bij een gemeenschappelijke overeenkomst kunnen aansluiten op voorwaarde dat ze vóór de plaatsing van
elke gemeenschappelijke opdracht een aansluitingsovereenkomst zijn aangegaan.
12 Artikel 7, § 1, van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
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Het Europese Hof van Justitie 13 is van oordeel dat, in het licht van de beginselen van gelijke behandeling en transparantie, de aanbestedende overheid in de aankondiging van de opdracht moet
opgeven wat de hoeveelheid en/of de geschatte waarde is alsook de maximumhoeveelheid en/of
maximale waarde van de te leveren producten, op basis van een kaderovereenkomst en voor de
duur daarvan. Het voegt eraan toe dat eens de gecumuleerde waarde van de opdrachten, zoals
vastgelegd op basis van een kaderovereenkomst, de maximumhoeveelheid of -waarde zoals vermeld in die kaderovereenkomst heeft bereikt, zij wordt beschouwd als verwezenlijkt.
Om de mededinging te verzekeren en te vermijden dat een aanbesteder zich al te lang aan een
medecontractant bindt, heeft de wetgever bepaald dat de totale looptijd van opdrachten, met inbegrip van de verlengingen, over het algemeen niet meer dan vier jaar mag bedragen vanaf het
moment dat de overeenkomst wordt gesloten 14 . Een langere looptijd blijft echter mogelijk middels
een relevante motivering die verband houdt met het voorwerp van de opdracht. Er kan bijvoorbeeld rekening worden gehouden met de kost van de levenscyclus15 of met de afschrijvingsperiode
van de goed te keuren investeringen.
Naast de wettelijke risico’s van het ontbreken van mededinging, hebben langlopende opdrachten
die werden gesloten zonder bijzondere clausules om de uitvoeringsvoorwaarden te beheersen,
over het algemeen negatieve gevolgen voor de kosten, de infrastructuur en de kwaliteit van de
prestaties.
De aanbesteder moet er ook op toezien de juiste regelgeving toe te passen op basis van de exacte
kwalificatie van de aard van de opdracht (werken, leveringen of diensten) of de concessie (werken
of diensten) alsook de sectoren waarin de opdracht geplaatst wordt (klassieke sectoren, speciale
sectoren (water, energie, vervoer en postdiensten), defensie en veiligheid).
De opmaak van het bestek moet zorgvuldig gebeuren en stroken met de bepalingen die van kracht
zijn op het moment dat de opdracht wordt uitgeschreven (datum van publicatie / verzending van
de uitnodiging). Het bestek draagt immers bij tot de regeling van de contractuele samenwerking
met de opdrachtnemers en impliceert keuzes in termen van structurering van de overeenkomst
(verdeling in percelen, varianten enz.) die bepalend zullen zijn voor de inhoud van de offertes en
het verloop van de uitvoering. Het moet worden opgemaakt op basis van de gekozen gunningsprocedure en het moet grondig worden nagelezen om eventuele onduidelijkheden, tegenstrijdigheden of fouten te vermijden. Slecht opgestelde opdrachtdocumenten plaatsen de aanbesteder in
een nadelige positie (contractuele onmacht) en creëren voor de opdrachtnemer een even nadelige
juridische onzekerheid.

13 Hof van Justitie van de Europese Unie, arrest van 19 december 2018 in de zaak C-216/17 Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato en arrest van 17 juni 2021 in de zaak C-23/20 Simonsen & Weel, www.curia.europa.eu.
14 Artikel 43, § 2, 2e lid, en artikel 57, 2e lid, van de wet van 17 juni 2016.
15 De kost van de levenscyclus (Life cycle cost) duidt op een evaluatie van alle kosten in samenhang met de levenscyclus van
producten, diensten of werken, met inbegrip van externe effecten die in een nabije toekomst kunnen internaliseren.
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3.2

Plaatsing van de opdracht

3.2.1

Plaatsingsprocedure en inmededingingstelling

Elke aanbesteder moet mededinging tussen ondernemers verzekeren voor elk van zijn opdrachten.
Elke afwijking ten aanzien van dat fundamentele beginsel van overheidsopdrachten moet een
uitzondering blijven en vergt een formele en passende motivering. Volgens de stevig gevestigde
rechtspraak van het Europees Hof van Justitie is zo’n afwijking ten aanzien van de beginselen van
mededinging en transparantie enkel mogelijk in limitatief gedefinieerde hypotheses en moet ze
restrictief worden geïnterpreteerd.
De wetgeving die geldt voor de voornaamste uitgaven van de federale overheid voorziet zo in de
hypothese van de ‘enige leverancier’, wat betekent dat de overheidsopdracht om technische of artistieke redenen of om redenen in verband met het intellectuele eigendomsrecht slechts aan één
bepaalde ondernemer kan worden toevertrouwd16 . De onmogelijkheid om verschillende ondernemers te raadplegen moet uiteraard uitdrukkelijk worden gemotiveerd in feite of in rechte.
Zo veronderstelt de uitzondering van de ‘enige leverancier’ dat moet worden aangetoond dat de
exclusiviteit objectief is, in die zin dat ze niet werd gecreëerd door de aanbesteder zelf, bijvoorbeeld door de voorwaarden van de opdracht kunstmatig te beperken (discriminatoire technische
specificaties17 enz.).
Naast de juridische risico’s (potentiële bezwaren van andere ondernemers) kunnen risico’s in verband met de vendor lock-in18 bv. nadeel berokkenen aan de aanbesteder. Een vendor lock-in leidt
ertoe dat een aanbesteder minder grip heeft op zijn infrastructuur, op de kwaliteit van de prestaties en op de gehanteerde prijzen. Men kan zich daartegen beschermen door bv. opdrachten uit te
schrijven waarvan de looptijd overeenstemt met de verwachte levenscyclus van de infrastructuur
of van het product of door van bij het uitschrijven van de initiële opdracht de voorwaarden te creëren voor een effectieve inmededingingstelling zodra de opdracht afloopt.
Het algemene beginsel van de inmededingingstelling is van toepassing, ongeacht het bedrag van
de opdracht. Voor overheidsopdrachten van beperkte waarde (minder dan 30.000 euro exclusief btw) moeten de voorwaarden van verschillende leveranciers of dienstverleners altijd vooraf
worden geraadpleegd 19 . Bovendien moet de aanbesteder het bewijs van die raadpleging kunnen
voorleggen.

16 Artikel 42, § 1, 1°, d), van de wet van 17 juni 2016. Voor uitzonderingen ingevolge technische redenen en redenen van intel
lectueel eigendomsrecht bepaalt dat artikel dat zij enkel gelden als er geen redelijk alternatief of substituut bestaat en het
ontbreken van mededinging niet het gevolg is van een kunstmatige beperking van de voorwaarden van de opdracht.
17 “In de technische specificaties mag geen melding worden gemaakt van een bepaald fabricaat of een bepaalde herkomst of van
een bijzondere werkwijze die kenmerkend is voor de producten of diensten van een bepaalde ondernemer, noch mogen deze
een verwijzing bevatten naar een merk, een octrooi of een type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, waardoor bepaalde ondernemingen of bepaalde producten worden bevoordeeld of geëlimineerd.”, artikel 53, § 4, van de wet van
17 juni 2016.
18 Bij een vendor lock-in is de klant (in dit geval de aanbesteder) dermate afhankelijk van een leverancier – veelal om reden van
intellectuele eigendom – dat hij niet van leverancier kan veranderen zonder buitensporig hoge kosten.
19 Behalve naar behoren gemotiveerde uitzondering (bv. monopoliesituatie).
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De openbare procedure en de niet-openbare procedure zijn gewone procedures. Het gebruik ervan
vergt geen specifieke voorwaarden. De andere procedures daarentegen (mededingingsprocedure
met onderhandeling, vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, innovatiepartnerschap,
concurrentiegerichte dialoog, opdracht van beperkte waarde) moeten beantwoorden aan door de
regelgeving bepaalde specifieke voorwaarden en moeten altijd formeel gemotiveerd worden.
3.2.2

Bekendmaking en indiening van offertes

In uitvoering van het transparantiebeginsel moet de aanbesteder aankondigingen van een opdracht publiceren in het Bulletin der Aanbestedingen en/of in het Publicatieblad van de Europese
Unie. De inhoud van die aankondigingen wordt omkaderd door de Europese wetgeving. Ze bieden ondernemers de mogelijkheid kennis te nemen van opdrachten die hen zouden kunnen
interesseren.
Nalaten een aankondiging te publiceren op Europees niveau terwijl dat wel vereist is, vormt een
ernstige tekortkoming op basis waarvan elke belanghebbende kan vragen de opdracht 'onverbindend' te verklaren 20 . De huidige Europese drempels zijn de volgende:

20 Artikel 17 van de wet van 17 juni 2013: “Op verzoek van elke belanghebbende verklaart de verhaalinstantie de gesloten opdracht
onverbindend in elk van de volgende gevallen: […] wanneer de aanbestedende instantie een opdracht heeft gesloten zonder
voorafgaande Europese bekendmaking, terwijl het Gemeenschapsrecht inzake overheidsopdrachten of de wetgeving overheidsopdrachten dit nochtans vereisen […]”.
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Tabel 1 – Drempels voor Europese bekendmaking, van kracht sinds 1 januari 2022 (in euro, exclusief btw)
Aard van de opdracht
Werken

Klassieke sectoren

Aard van de opdracht
Werken
Leveringen en diensten
Sociale diensten en andere
specifieke diensten(3)
Aard van de opdracht
Defensie en
veiligheid

Werken
Leveringen en diensten

Concessies

Betrokken aanbestedende
overheden

5.382.000

Alle

140.000

FOD’s, POD’s, Defensie en andere
entiteiten die vermeld zijn in
bijlage 2 van het koninklijk besluit
van 18 april 2017(1)

215.000

Andere aanbestedende
overheden

750.000

Alle

Leveringen en diensten

Sociale diensten en andere
specifieke diensten(2)

Speciale sectoren

Bedrag

Aard van de opdracht
Werken en diensten

Bedrag
5.382.000
431.000
1.000.000
Bedrag
5.382.000
431.000
Bedrag
5.382.000

(1) Regie der Gebouwen, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen, Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, Federale Pensioendienst, Hulpkas voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering, Fonds voor de Beroepsziekten, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en Federaal Instituut voor
Duurzame Ontwikkeling.
(2) Opgesomd in bijlage III van de wet van 17 juni 2016 (en waarnaar verwezen in artikel 88).
(3) Opgesomd in bijlage III van de wet van 17 juni 2016 (en waarnaar verwezen in artikel 158).

Bronnen: artikel 11 van het koninklijk besluit van 18 april 2017, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van
8 december 2021, artikel 11 van het koninklijk besluit van 18 juni 2017, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 8 december 2021 en artikel 33 van het koninklijk besluit van 23 januari 2012, zoals gewijzigd door het
ministerieel besluit van 8 december 2021 en artikel 4 van het koninklijk besluit van 25 juni 2017, zoals gewijzigd
door het ministerieel besluit van 8 december 2021
Om echte mededinging en kwaliteitsvolle offertes te garanderen, is het essentieel dat belangstellende ondernemingen over duidelijke en volledige opdrachtdocumenten beschikken (waaronder
het bestek) en dat ze voldoende tijd krijgen om die documenten te onderzoeken alvorens een aanvraag tot deelneming of een offerte in te dienen.
Daarom moet de aanbesteder systematisch de wettelijke minimumtermijn in acht nemen tussen
de verzending van de aankondiging van de opdracht en de uiterste datum voor het indienen van
offertes of aanvragen tot deelneming. Die termijn moet bovendien worden bepaald, rekening houdend met de complexiteit van de opdracht en de tijd die nodig is om de offertes voor te bereiden.
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3.2.3

Uitsluitingsgronden en selectie van kandidaten of inschrijvers

De deelname aan overheidsopdrachten wordt geregeld door bepalingen over het toegangsrecht,
die uitsluitingsgronden omvatten. Het doel is te vermijden dat overheidsopdrachten worden toevertrouwd aan personen van wie het gedrag nadelig is voor de openbare diensten of voor het
algemeen belang. Daarom moet een aanbesteder, alvorens een beslissing tot selectie of gunning
te nemen, naargelang van het geval de situatie controleren van de kandidaten die in aanmerking
komen voor selectie of de situatie van de inschrijvers die als opdrachtnemer zouden kunnen worden aangewezen.
De aanbesteder moet dus een uittreksel uit het strafregister vragen 21 (of een gelijkwaardig document dat is afgegeven door een bevoegde rechterlijke of administratieve instantie van het land van
oorsprong) om na te gaan of de desbetreffende personen zich niet in een situatie van verplichte
uitsluiting bevinden 22 . Die verplichting geldt:
• bij opdrachten die de Europese drempel halen: enkel voor kandidaten die in aanmerking komen voor selectie of enkel voor inschrijvers die als opdrachtnemer zouden kunnen worden
aangewezen 23;
• bij opdrachten die onder de Europese drempel blijven 24: voor alle kandidaten en inschrijvers,
tenzij de aanbesteder in zijn bestek uitdrukkelijk heeft voorzien in een impliciete verklaring op
erewoord25 .
Een kandidaat of een inschrijver die niet voldoet aan zijn verplichtingen als het gaat over het betalen van belastingen of van socialezekerheidsbijdragen, moet overigens principieel worden uitgesloten, behalve in bepaalde bijzondere omstandigheden.
Na de uitsluitingsgronden te hebben gecontroleerd, verifieert de aanbesteder of de inschrijver
bekwaam is om de toekomstige opdracht uit te voeren. Daartoe hanteert hij selectiecriteria met
betrekking tot de economische en financiële draagkracht, de technische bekwaamheid en de
beroepsbekwaamheid26 . Die criteria, alsook de bewijsmiddelen, moeten worden vermeld in de
aankondiging van de opdracht of in de andere opdrachtdocumenten 27. Alle voorwaarden moeten
verband houden met en in verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht 28 en moeten verbonden zijn aan een gepast niveau 29 . Geen minimale bekwaamheidsdrempel bepalen, zou de overheid een onvoorwaardelijke keuzevrijheid laten en zou nadelig kunnen zijn voor de mededinging.
Onwetendheid over de toepasselijke regelgeving inzake kwalitatieve selectie kan leiden tot mededinging met ondernemingen die ten onrechte werden geselecteerd, waardoor ondernemingen

21 Artikel 72, § 2, 1e lid, 1°, en 2e en 3e lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
22 Artikel 67 van de wet van 17 juni 2016.
23 Voor die opdrachten voorziet de regelgeving ambtshalve in administratieve vereenvoudiging. De kandidaten en inschrij
vers moeten geen uittreksel uit het strafregister voorleggen samen met hun aanvraag tot deelneming of hun offerte, maar
enkel het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) dat als voorlopig bewijs fungeert ter vervanging van door
overheidsinstanties afgeleverde certificaten (artikel 73 van de wet van 17 juni 2016 en artikelen 2, 11° en 38, § 1, 1e lid, van
het koninklijk besluit van 18 april 2017).
24 Met uitzondering van de opdrachten van beperkte waarde (minder dan 30.000 euro exclusief btw) waarvoor die verificatie
niet van toepassing is (artikel 92 van de wet van 17 juni 2016).
25 De impliciete verklaring waarvan sprake in artikel 39, 1e lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2017 geldt inderdaad enkel
voor documenten of certificaten in verband met situaties die tot uitsluiting leiden, waartoe de aanbestedende overheid via
databanken kosteloos toegang heeft (wat niet zo is voor het uittreksel uit het strafregister).
26 Artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.
27 Artikel 65, 1e lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
28 Artikel 71, 2e lid, laatste zin, van de wet van 17 juni 2016.
29 Artikel 65, 2e lid, van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
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die wel over de vereiste bekwaamheid beschikken minder kans maken om de opdracht binnen te
halen30 . Wanneer louter is vermeld dat de inschrijver 'voldoende' bekwaam moet zijn en de ‘nodige’ ervaring moet hebben, kan de inschrijver niet beoordelen of hij beantwoordt aan het door de
aanbesteder verwachte bekwaamheidsniveau31 .
Artikel 73 van de wet van 17 juni 2016 wil de administratieve last verlichten voor deelnemers aan
een overheidsopdracht, want zij moeten een hele resem certificaten en andere documenten voorleggen in verband met de uitsluitingsgronden en de selectiecriteria. De administratieve vereenvoudiging bestaat erin dat voor opdrachten die de Europese drempel halen, verplicht het Uniform
Europees Aanbestedingsdocument (UEA) moet worden gebruikt. Het UEA is een standaardformulier waarbij een deelnemer aan een overheidsopdracht officieel verklaart zich niet in één van
de situaties te bevinden die tot uitsluiting leidt, te beantwoorden aan de selectiecriteria in de opdrachtdocumenten en in voorkomend geval de regels en criteria te respecteren met betrekking tot
de beperking van het aantal kandidaten32 .
3.2.4

Verificatie van de prijzen en regelmatigheid van de offertes

De aanbesteder moet de prijzen op de ingediende offertes verifiëren, d.w.z. controleren of ze gegrond zijn en of de samenstellende factoren van de prijzen correct zijn. Deze controle gebeurt
zowel op het niveau van de totale prijs als post per post. Het is van primordiaal belang zich ervan
te vergewissen dat de geboden prijs:
• het mogelijk maakt de verplichtingen uit te voeren die uit het bestek voortvloeien, zowel vanuit
het oogpunt van de technische kwaliteit als wat de naleving van de termijnen betreft;
• elke speculatie uitsluit die ingaat tegen de belangen van de aanbestedende overheid (slechte
uitvoering) en van de gemeenschap (dumping of fraude).
Wanneer er grote prijsverschillen zijn tussen de offertes, moet uit de gemotiveerde beslissing
of minstens uit het administratieve dossier naar voren komen dat de aanbesteder de prijzen wel
degelijk heeft geverifieerd33 en dat de eventueel gevraagde verantwoordingen aanvaardbaar zijn.
Bij alle procedures geldt dat de aanbesteder moet nagaan of de ingediende offertes regelmatig zijn,
alvorens ze te beoordelen en te vergelijken34 .
Het begrip 'regelmatigheid van de offerte' houdt in dat de offerte 'conform' moet zijn, m.a.w.
dat ze moet beantwoorden aan de vereisten, voorwaarden en criteria in de aankondiging van
de opdracht of in de andere opdrachtdocumenten, maar ook dat ze de voorschriften van de

30 Raad van State, arrest nr. 226.574 van 27 februari 2014, www.raadvst-consetat.be.
31 Raad van State, arrest nr. 159.657 van 7 juni 2006; Raad van State, arrest nr. 230.692 van 30 maart 2015,
www.raadvst-consetat.be.
32 Artikel 73, § 1, 1e lid, van de wet van 17 juni 2016. Bij niet-openbare procedures, bij mededingingsprocedures met onder
handeling, bij concurrentiegerichte dialogen en bij innovatiepartnerschappen kan de aanbestedende overheid het aantal
aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten die zij tot indiening van een offerte of tot een dialoog zal uitnodigen,
beperken op voorwaarde dat een minimumaantal gekwalificeerde kandidaten voorhanden is. Die mogelijkheid om het
aantal kandidaten te beperken is vervat in artikel 79 van de wet van 17 juni 2016.
33 Raad van State, arrest nr. 238.961 van 21 augustus 2017; arrest nr. 241.409 van 7 mei 2018; arrest nr. 241.714 van 5 juni 2018,
www.raadvst-consetat.be.
34 Er bestaan uitzonderingen: artikel 66, § 2, 1e lid, van de wet van 17 juni 2016 en artikel 75 van het koninklijk besluit van
18 april 2017.
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overheidsopdrachtenwetgeving en andere wetgevingen moet naleven (arbeidsrecht, sociaal recht,
milieurecht)35 .
De wetgeving maakt een onderscheid tussen substantiële en niet-substantiële onregelmatigheden
en de gevolgen van dat onderscheid in termen van nietigheid van de offerte of, integendeel, mogelijkheden tot regularisatie.
Een offerte is substantieel onregelmatig wanneer ze van aard is de inschrijver een discriminerend
voordeel te bieden, tot concurrentievervalsing te leiden, de beoordeling van de offerte van de inschrijver of de vergelijking ervan met de andere offertes te verhinderen, of de verbintenis van de
inschrijver om de opdracht onder de gestelde voorwaarden uit te voeren onbestaande, onvolledig
of onzeker te maken. De regelgeving somt een aantal onregelmatigheden op die als substantieel
moeten worden beschouwd, waaronder de niet-naleving van de minimale vereisten en van vereisten die in de opdrachtdocumenten als substantieel zijn gekwalificeerd36 .
Alle verificaties met betrekking tot de regelmatigheid moeten worden opgenomen in het administratief dossier en, naargelang van het geval, in de gunningsbeslissing.
3.2.5

Beoordeling van de offertes

De aanbesteder geniet weliswaar veel vrijheid bij het definiëren van de methode waarmee hij de
offertes zal beoordelen en vergelijken, maar is verplicht erop toe te zien dat het beginsel van de
gelijke behandeling van de inschrijvers in acht wordt genomen, evenals het transparantiebeginsel
en de regels die hij zichzelf heeft opgelegd in de opdrachtdocumenten37.
De beoordelingsmethode moet gedefinieerd zijn vóór de offertes binnenkomen38 , om elk risico op
favoritisme te vermijden, en de aanbesteder moet de gunningscriteria op dezelfde manier blijven
interpreteren gedurende de hele procedure 39 . De criteria worden verondersteld samen te hangen
met het voorwerp van de opdracht en garanderen de mogelijkheid van echte mededinging. Het
bepalen van de criteria en de beoordelingsmethode zullen ook een impact hebben op de kwaliteit
van de keuze van de offertes door de aanbesteder.
Wanneer de procedures onderhandelingen omvatten, moet bijzondere aandacht worden besteed
aan het goede verloop van die onderhandelingen (wat de naleving van het gelijkheidsbeginsel en
de mogelijkheden tot regularisatie betreft) en aan het resultaat ervan (in termen van zuinigheid
en verbetering van de offertes).

35 Verslag aan de Koning voorafgaand aan het koninklijk besluit van 18 april 2017, commentaar met betrekking tot het artikel
76.
36 Koninklijk besluit van 18 april 2017.
37 Op grond van het adagium patere legem quam ipse fecisti, wat wil zeggen dat de overheid gebonden is door haar eigen
beslissingen en daar a priori niet mag van afwijken.
38 Raad van State, arrest nr. 239.937 van 23 oktober 2017; Hof van Justitie van de Europese Unie, arrest C‑6/15 van 14 juli 2016 in
de zaak TNS Dimarso NV, punt 31, www.curia.europa.eu.
39 Hof van Justitie van de Europese Unie, arrest C-19/00 van 18 oktober 2001 in de zaak SIAC Construction, punt 43,
www.curia.europa.eu.
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3.2.6

Machtigingen en bevoegdheden

De keuze van de plaatsingsprocedure, de keuze van de inhoud van de opdrachtdocumenten en
de keuze van de opdrachtnemer maken het voorwerp uit van gemotiveerde beslissingen die moeten worden genomen door de bevoegde overheid, in voorkomend geval op grond van een geldige
machtiging.
De dossiers worden ook voorgelegd aan controle-instanties. Zo is bijvoorbeeld het advies van de
Inspectie van Financiën vereist voor het uitschrijven en gunnen van een overheidsopdracht 40 .
Er moet dus worden geverifieerd of de dossiers de geplande controles effectief hebben doorlopen
en of rekening werd gehouden met de geformuleerde adviezen.
3.3

Informatie en communicatie

De wetgeving 41 legt de aanbesteder verplichtingen op inzake communicatie met de inschrijvers, om de transparantie van de procedures en de uitoefening van mogelijkheden tot beroep te
garanderen.
Zo moet de aanbesteder, zodra hij de gemotiveerde gunningsbeslissing heeft genomen, die beslissing meedelen aan de gekozen inschrijver en aan elke inschrijver van wie de offerte niet werd
gekozen, en moet hij de andere inschrijvers informeren over de redenen van onregelmatigheid of
niet-selectie, door hen de uittreksels van de beslissing te bezorgen.
Bij opdrachten waarvan de geraamde waarde de drempel voor Europese bekendmaking bereikt,
moeten de aanbesteders overigens een termijn van vijftien dagen laten verstrijken tussen het moment waarop de gunningsbeslissing wordt meegedeeld aan de betrokken inschrijvers en het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten 42 . Die termijn biedt elke geweerde ondernemer
de mogelijkheid te gepasten tijde bij de bevoegde rechtsmacht 43 een beroep bij uiterst dringende
noodzakelijkheid in te dienen tegen de gunningsbeslissing. Via een dergelijk beroep kan de ondernemer niet enkel een schadevergoeding vragen, maar ook een nieuwe kans krijgen om de opdracht binnen te halen.
Voor diezelfde opdrachten moet de aanbesteder een aankondiging van gegunde opdracht laten
publiceren, ook voor opdrachten die worden geplaatst via een onderhandelingsprocedure zonder
voorafgaande bekendmaking. Binnen uiterlijk dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst
wordt die aankondiging bezorgd aan het Bulletin der Aanbestedingen en aan het Publicatieblad
van de Europese Unie44 .

40
41
42
43

Artikel 15, § 1, 3°, van het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole.
Wet van 17 juni 2013.
Artikel 11 van de wet van 17 juni 2013.
Dat is de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als de aanbesteder een administratieve overheid is; zo niet,
dan is het een gewone rechter.
44 Artikel 62 van de wet van 17 juni 2016 en artikel 17 van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
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3.4

Uitvoering van de opdracht

3.4.1

Borgtocht

Behalve in geval van uitzondering moet de opdrachtnemer een borgtocht stellen binnen dertig
dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten 45 . De borgtocht is vastgelegd op 5 %
van het initiële bedrag van de opdracht exclusief btw46 en garandeert de naleving van de verplichtingen van de opdrachtnemer tot de opdracht volledig is uitgevoerd. De aanbesteder kan de
opdrachtnemer op verschillende manieren dwingen de borgtocht te stellen, bijvoorbeeld door de
borgtocht ambtshalve te stellen middels afhoudingen op de verschuldigde bedragen 47.
3.4.2

Wijziging van de opdracht

Aan een opdracht in uitvoering mogen geen substantiële wijzigingen worden aangebracht, op
straffe van de verplichting om een nieuwe plaatsingsprocedure te moeten uitschrijven. Dergelijke
wijzigingen hebben immers een invloed op de beginselen van mededinging en gelijke behandeling (de uitgevoerde opdracht is niet meer exact de opdracht waarvoor mededinging werd georganiseerd) alsook dat van het forfait.
Een wijziging mag toch worden aangebracht zonder nieuwe plaatsingsprocedure als de documenten van de initiële opdracht een duidelijke, nauwkeurige en ondubbelzinnige herzieningsclausule
omvatten 48 , alsook in de volgende gevallen 49:
• aanvullende werken, leveringen of diensten;
• onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de aanbesteder;
• vervanging van de opdrachtnemer;
• indien de wijziging onder de drempel voor Europese bekendmaking blijft en minder dan 10 %
van de initiële waarde bedraagt bij opdrachten voor diensten en leveringen en minder dan 15 %
van de initiële waarde bedraagt bij opdrachten voor werken (de zogeheten ‘de minimisregel’);
• een niet-wezenlijke wijziging;
• een prijsherziening;
• w ijziging van de heffingen in België die een weerslag hebben op het opdrachtbedrag;
• g unstige of ongunstige onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de opdrachtnemer;
• feiten van de aanbesteder en van de opdrachtnemer;
• vergoeding voor schorsingen op bevel van de aanbesteder en incidenten bij de uitvoering.
De aanbesteders moeten in hun opdrachtdocumenten bepaalde herzieningsclausules opnemen
met betrekking tot de laatste vijf elementen uit de voorgaande opsomming 50 . Doen ze dat niet,
dan is het basisstelsel waarin de regelgeving voorziet van rechtswege van toepassing. Het is dan
ook in het belang van de aanbesteders dat ze zelf de voorwaarden voor dergelijke wijzigingen aan
hun opdrachten vastleggen.
Andere, facultatieve clausules bieden ook de mogelijkheid een betere uitvoering van de opdracht
te garanderen en te vermijden dat een nieuwe plaatsingsprocedure moet worden uitgeschreven.

45
46
47
48
49
50

Artikelen 25, § 1, en 27, § 1, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
Artikelen 3 en 25, § 2, van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
Artikel 29 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
Artikel 38 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
Artikel 38/1 tot 38/12 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
Artikel 38/7 tot 38/12 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
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Het gaat meer bepaald om clausules met betrekking tot de wijziging van het personeel dat voor de
uitvoering van de opdracht wordt ingezet of de vervanging van de opdrachtnemer51 .
3.4.3

Levering en oplevering

Betalingen mogen alleen worden gedaan voor ‘verstrekte en aanvaarde prestaties’52 . De prestaties
mogen dus pas worden betaald wanneer een vertegenwoordiger van de aanbesteder heeft vastgesteld, in voorkomend geval in een proces-verbaal van voorlopige oplevering, dat ze beantwoorden
aan de voorschriften van de opdrachtdocumenten53 .
De oplevering van de opdracht houdt in dat de aanbesteder vaststelt dat de door de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk uitgevoerde werken, leveringen of diensten overeenstemmen met de
regels van goed vakmanschap evenals met de bepalingen en de voorwaarden van de opdracht54 .
Ze biedt de mogelijkheid significante verschillen te vermijden tussen de ingediende offerte en de
werkelijk uitgevoerde diensten, wat aan de aanbesteder garandeert dat het resultaat zal overeenstemmen met de behoefte die in de gesloten overeenkomst werd geformuleerd en wat dienstig
is voor het beginsel van de gelijke behandeling. Ze moet dus met zorg worden uitgevoerd, want
niet-opgetekende niet-conformiteiten en zichtbare gebreken kunnen naderhand niet meer aan de
kaak worden gesteld, wat een beletsel kan vormen voor de optimale inlossing van de behoeften
van de aanbesteder.
De beslissing tot oplevering is cruciaal voor alle partijen, want ze luidt het begin in van de termijn
voor de gehele of gedeeltelijke vrijgave van de borgtocht55 en ze impliceert consequenties in termen van garanties en verantwoordelijkheid van de opdrachtnemers.
De garantieperiode van de leveringen of werken begint immers te lopen vanaf de voorlopige oplevering. De toepasselijke termijn is vastgelegd in de opdrachtdocumenten en als er geen termijn is vermeld, loopt de garantieperiode één jaar56 . Bij opdrachten voor werken geldt de door
het Burgerlijk Wetboek bepaalde tienjarige aansprakelijkheid eveneens vanaf het moment van de
voorlopige oplevering 57.
Van iedere beschadiging of buitendienststelling moet een door de leidend ambtenaar gedateerd
en ondertekend proces-verbaal worden opgemaakt58 . De opdrachtnemer moet op zijn kosten en
binnen de opgelegde termijn de producten vervangen die gebreken vertonen die geen gebruik

51
52
53
54
55

Artikel 38/3 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
Artikel 12 van de wet van 17 juni 2016.
Artikelen 150 en 156 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
Artikel 2, 15°, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
Als de documenten van een opdracht voor werken voorzien in een oplevering in twee fases (voorlopige oplevering en defi
nitieve oplevering), moet de helft van de borgtocht worden vrijgegeven binnen vijftien dagen na elke oplevering. Wanneer
in slechts één oplevering is voorzien, wordt de borgtocht in zijn geheel vrijgegeven binnen vijftien dagen na de oplevering.
De opdrachtnemer hoeft de vrijgave van de borgtocht niet te vragen: het verzoek om over te gaan tot de oplevering geldt
als verzoek tot vrijgave van de borgtocht. Indien de aanbesteder de borgtocht niet binnen de vooropgestelde termijnen
vrijgeeft, is hij een intrest wegens laattijdige betaling verschuldigd, overeenkomstig artikel 69 van het koninklijk besluit
van 14 januari 2013.
56 Artikelen 92, 134 en 140 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
57 Artikel 84, § 2, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
58 Artikel 65, § 2, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
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toelaten dat in overeenstemming is met de voorwaarden van de opdracht in de loop van de garantieperiode. De vervanging gebeurt overeenkomstig de oorspronkelijke voorschriften59 .
Bij opdrachten voor werken moet de opdrachtnemer al de nodige werken en herstellingen uitvoeren om het bouwwerk in goede staat of in goede werking te houden tot de definitieve oplevering60 .
Na de voorlopige oplevering is de aannemer echter niet aansprakelijk voor de schade waarvan de
schuld niet bij hem ligt. Door de voorlopige oplevering beschikt de aanbesteder over het volledige
bouwwerk61 .
De definitieve oplevering geeft de volledige beëindiging van de opdracht aan.
3.4.4

Facturen en laattijdige betalingen

De facturen moeten in overeenstemming kunnen worden gebracht met de voorwaarden van de
opdracht (prestaties, betalingsmodaliteiten, prijzen enz.).
De aanbesteder beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van
ontvangst van de schuldvordering voor betaling van de werken, de leveringsdatum van de goederen en de einddatum van de diensten, zoals vermeld in de opdrachtdocumenten. Die termijn kan
in principe niet worden verlengd62 . Vervolgens vindt de betaling plaats binnen 30 dagen vanaf de
einddatum van de verificatie, op voorwaarde dat de aanbesteder over de factuur beschikt63 .
Laattijdige betalingen zijn nadelig voor de financiële gezondheid van de opdrachtnemers. Ze zijn
ook nadelig voor de aanbesteders, want zij zijn in dat geval van rechtswege intresten voor betalingsachterstand verschuldigd64 en krijgen eventueel te maken met vertragingen of onderbrekingen van de prestaties.
3.4.5

Problemen met de uitvoering

Wanneer de opdrachtnemer in gebreke blijft, is het aan de aanbesteder om dat vast te stellen en
snel de passende maatregelen te nemen om de gebrekkige uitvoering te verhelpen. Wanneer de
opdrachtnemer tijdens de uitvoering de termijnen niet in acht neemt bv., vervalst dat de beginselen van de mededinging en de gelijke behandeling van de inschrijvers die van kracht werden bij
de plaatsing van de opdracht. Vertragingsboetes zijn van toepassing zodra de uitvoeringstermijn
verstrijkt65 . Dergelijke vertragingen kunnen immers nadeel berokkenen aan de aanbesteders in
het kader van hun opdrachten.
Bij de uitvoering van een overheidsopdracht kan enige soepelheid weliswaar noodzakelijk zijn,
maar die moet passen in het door de regelgeving en de contractuele bepalingen vooropgestelde
kader.

59
60
61
62

Artikel 65, § 3, van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
Artikel 84 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
Artikel 91 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 verbiedt de verlenging van de verificatietermijn, tenzij de opdrachtdocumenten
er uitdrukkelijk in voorzien en de afwijking objectief is gerechtvaardigd op grond van de bijzondere aard of eigenschappen
van de opdracht en, op straffe van nietigheid, uitdrukkelijk is gemotiveerd in het bestek.
63 Artikelen 95, 120, 127, 156 en 160 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
64 Artikel 69 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
65 Artikelen 46 en 154 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
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Centralisatie van
de federale aankopen –
wettelijkheid en beheer van een
selectie gemeenschappelijke
opdrachten
1

Voorwerp van de audit

1.1

Situering

De ministerraad van 3 juli 2015 ging akkoord met de lancering van een verbeteringstraject om de
federale aankopen op gecentraliseerde wijze te coördineren in het kader van de optimalisatie van
de werking van de federale overheid (redesign).
Het koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid geeft concreet vorm aan die centralisatie
van de aankopen. Het creëert een nieuw federaal samenwerkingsmodel om de gemeenschappelijke overeenkomsten voor de aankoop van leveringen en diensten te beheren.
Dit samenwerkingsmodel trad in werking in 2018. Het moet de bestaande instrumenten verbeteren en een juridisch kader definiëren voor de werking ervan. Vanuit structureel oogpunt berust
het op drie pijlers:
• het Strategisch Federaal Aankoopoverleg (SFA) dat de voorstellen tot gemeenschappelijke opdracht bespreekt en beslist om ze goed te keuren of niet;
• het Tactisch-Operationeel Federaal Aankoopoverleg (TOFA); een TOFA wordt opgericht voor
elk goedgekeurd voorstel en moet onder meer de behoeften van de deelnemers integreren en
standaardiseren alsook toezicht houden op de plaatsing van de opdrachten;
• het dienstencentrum Procurement van de FOD BOSA, dat modeldocumenten ter beschikking
stelt van de federale entiteiten die verplicht moeten worden gebruikt om deel te nemen aan een
gemeenschappelijke overeenkomst; zijn cel Aankoopbeleid en Advies (ABA) verstrekt juridische adviezen op verzoek van de federale aankopers.
Daarnaast staat de G-Cloud in voor de informatica-aankopen waarvoor specifieke IT-kennis nodig is. De G-cloud fungeert als overlegstructuur en programma voor ICT-synergieprojecten van
de federale overheid. Hij kan ook adviezen verstrekken over de technische specificaties voor de
opdrachten in het kader van het SFA.
Het samenwerkingsmodel voorziet in ‘actieve’ en ‘passieve’ deelnemers.
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Het maakt het gebruik van gemeenschappelijke overeenkomsten verplicht voor de actieve deelnemers (FOD’s, POD’s en Defensie)66 , die een intern proces moeten invoeren om hun aankopen
te centraliseren en een meerjarenplanning moeten opmaken van hun behoeften. Die deelnemers
kunnen ook worden aangewezen als ‘FOD Lead’ voor een opdracht, dat wil zeggen dat zij instaan
voor de plaatsing van de gemeenschappelijke overeenkomst67.
De passieve deelnemers68 hebben die verplichtingen niet. Ze kunnen zich aansluiten bij een gemeenschappelijke overeenkomst op voorwaarde dat ze een aansluitingsovereenkomst sluiten
vóór de plaatsing van elke gemeenschappelijke opdracht. Ze kunnen daarentegen niet worden
aangewezen als FOD Lead69 .
1.2

Reikwijdte en methode

In 2020-2021 onderzocht het Rekenhof de uitvoering van dit nieuwe federale beleid voor de
centralisatie van de aankopen via de invoering van het nieuwe gemeenschappelijke samenwerkingsmodel70 . Het richtte daarbij zijn aandacht op de organisatie die werd ingesteld om de doelstellingen alsook de kwalitatieve werking van het samenwerkingsmodel dat in 2018 in werking
trad, te bevorderen.
Het onderzocht ook de wettelijkheid en het beheer van zes overeenkomsten die tussen september 2018 en februari 2020 werden geplaatst in het kader van het gemeenschappelijke model:

66 Als ze niet aan de gemeenschappelijke opdracht wensen deel te nemen, moeten ze hun beslissing om een plaatsingspro
cedure uit te schrijven voor leveringen of diensten die gelijkaardig zijn aan deze van de gemeenschappelijke overeenkomst
motiveren.
67 De FOD Lead plaatst de gemeenschappelijke opdracht, treedt op als voorzitter van het TOFA over die opdracht en staat in
voor het secretariaat ervan.
68 Administratieve openbare instellingen zoals het FAVV, Sciensano, het Federaal Planbureau, de openbare instellingen van
sociale zekerheid, de Regie der Gebouwen, de Federale Politie en de andere federale aanbestedende overheden, zoals het
Rekenhof, het Grondwettelijk Hof, de Raad van State, de Hoge Raad voor de Justitie, Egov, Smals, Astrid, Bozar enz.
69 De Federale Politie heeft echter twee gemeenschappelijke overeenkomsten georganiseerd in 2021 (opdrachten voor voer
tuigen en opdrachten voor de uniformen van hondenbegeleiders (beperkte gemeenschappelijke overeenkomst)).
70 Rekenhof, Centralisatie van de federale aankopen. Evaluatie van het overheidsbeleid via de invoering van het nieuwe gemeenschappelijke samenwerkingsmodel, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, januari 2022,
64 p., www.rekenhof.be.
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Tabel 2 – Onderzochte gemeenschappelijke opdrachten (bedragen in euro)
Geraamd totaalbedrag
exclusief btw

FOD Lead

Opdracht voor de aankoop en leasing van
pc’s

84.000.000

Defensie

Opdracht voor de aankoop en huur van
multitools

25.000.000

FOD BOSA

Opdracht voor het presteren van
bewakingsdiensten

11.500.000

FOD Binnenlandse
Zaken

Opdracht voor het ophalen en verwerken
van afval (Vlaanderen)

1.700.000

FOD Financiën

Opdracht voor prestaties van het
eco-management and audit scheme (EMAS)

201.000

FOD Justitie

Opdracht voor diensten voor de monitoring
van social media

149.000

FOD Economie

Voorwerp van de opdracht

Bron: FOD BOSA en Rekenhof
Deze zes overeenkomsten werden geselecteerd op basis van hun budgettaire belang voor elke
FOD Lead belast met de plaatsing van de opdracht. De audit werd gerealiseerd op basis van gesprekken en een analyse van de documenten en dossierstukken.
Het Rekenhof heeft zijn ontwerpverslag op 20 oktober 2021 bezorgd aan de zes FOD Leads en aan
de betrokken toezichthoudende ministers (zie punt 4).
Dit artikel geeft de voornaamste vaststellingen weer alsook de ermee gepaard gaande aanbevelingen wat de wettelijkheid en het beheer van de zes gemeenschappelijke opdrachten betreft. In de
voornoemde afzonderlijke publicatie van het Rekenhof werd een samenvatting opgenomen.
1.3

Budgettair belang van de gemeenschappelijke opdrachten

Sinds de invoering in 2018 van het nieuwe federale aankoopmodel tot juli 2021 werden 53 gemeenschappelijke overeenkomsten gegund voor een geraamde totaalwaarde van 462 miljoen euro exclusief btw:
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Tabel 3 – Aantal gegunde overeenkomsten en geraamde totale waarde sinds de invoering van het model in
2018 tot juli 2021 (bedragen in euro)
Gunningsjaar

Aantal overeenkomsten

Geraamde totale waarde exclusief btw

2018

8

152.103.993,00
(waarvan 84 miljoen euro enkel voor de
opdracht in verband met de pc’s)

2019

11

98.039.500,97

2020

26

142.528.845,56

2021

8

69.665.097,74

53

462.337.437,27

Totaal

Bron: Rekenhof, op basis van gegevens van de FOD BOSA
In zijn antwoord benadrukt de FOD BOSA dat er meer en meer gemeenschappelijke overeenkomsten worden gesloten: op 30 november 2021 waren er 58 gemeenschappelijke overeenkomsten gegund voor een totale waarde van naar schatting 689 miljoen euro exclusief btw.
De zes gemeenschappelijke opdrachten die in het kader van deze audit werden onderzocht, vertegenwoordigen een geraamd totaal van 122,5 miljoen euro exclusief btw, dit is 27 % van de geraamde totaalwaarde van de in juli 2021 gegunde gemeenschappelijke overeenkomsten.

2

Vaststellingen

2.1

Impact van het nieuwe model op de naleving van de wetgeving

De overheidsopdrachtenwet voorziet niet in specifieke regels voor de federale gemeenschappelijke
opdrachten ten opzichte van eigen opdrachten met een vergelijkbare omvang. Voor de gemeenschappelijke opdrachten moet echter wel systematisch gebruik worden gemaakt van de technieken van raamovereenkomst71 en aankoopcentrale72 . Wanneer het om aanzienlijke bedragen en een
groot aantal deelnemers gaat, zijn die aankoopmodaliteiten immers het relevantst om tegemoet
te komen aan de diverse behoeften in de loop van de uitvoering van de opdrachten (in principe
vier jaar). Die technieken worden omkaderd door eigen procedurele verplichtingen, waar nog de
verplichtingen bovenop komen die gepaard gaan met het hoge bedrag van de opdrachten73 . In de
praktijk zijn de verplichtingen dus uitgebreider voor de FOD Lead en beperkter voor de deelnemers (die geen opdracht moeten uitschrijven).

71 Een raamovereenkomst is een overeenkomst tussen een of meer aanbesteders en een of meer ondernemers met het doel
gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te plaatsen opdrachten vast te leggen, met name wat de prijzen
betreft en eventueel de beoogde hoeveelheden (artikel 2, 35°, van de wet van 17 juni 2016).
72 Een aankoopcentrale is een aanbesteder (aanbestedende overheid) die permanent gecentraliseerde aankoopactiviteiten
verricht, te weten de verwerving van leveringen en/of diensten die bestemd zijn voor aanbesteders of de plaatsing van
overheidsopdrachten en raamovereenkomsten voor werken, leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbesteders.
Ook kan ze eventueel aanvullende aankoopactiviteiten verrichten. Voor nauwkeurigere definities, zie artikel 2, 6° tot 9°,
van de wet van 17 juni 2016.
73 De hoge bedragen van de gemeenschappelijke opdrachten vereisen een Europese bekendmaking en de goedkeuring van
zowel de Inspectie van Financiën, de minister van Begroting als de ministerraad. Daarnaast moet een wachttijd van vijftien
dagen in acht worden genomen tussen de mededeling van de beslissing en het sluiten van de opdracht. Parallel impliceert
het model een samenwerking tussen de deelnemers om de opdrachtdocumenten op te maken (TOFA), maar ook een goed
keuring ervan door elke deelnemer en de betrokken inspecteur van Financiën/regeringscommissaris.
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Het Rekenhof onderzocht wat de impact is van het nieuwe model op de plaatsing van de gemeenschappelijke opdrachten (punt 2.1.1) en de uitvoering ervan (punt 2.1.2) alsook op de evaluatie van
de procedures (punt 2.1.3).
2.1.1

Plaatsing van een gemeenschappelijke opdracht

Het samenwerkingsmodel betrekt verschillende organen (punt 1.1) bij de voorbereiding van de opdrachten, waardoor hun expertise kan worden ingezet om de opdrachtdocumenten uit te werken.
Uit het onderzoek van de geselecteerde opdrachten blijkt echter dat het ingevoerde model te kampen heeft met tekortkomingen die de doeltreffendheid ervan verminderen. In de praktijk leidt het
bijgevolg niet rechtstreeks of systematisch tot de vermindering van de risico’s op niet-naleving
van de wetgeving.
De plaatsingsprocedure verschilt immers niet van die van een vergelijkbare opdracht van een
departement (punt 2.1). De FOD Lead staat in voor de redactie van de opdrachtdocumenten, het
onderzoek van de offertes en de gunningsbeslissing evenals voor de wettelijke risico’s die eruit
voortvloeien. Uit het onderzoek van zes gemeenschappelijke opdrachten blijkt dat de naleving
van de overheidsopdrachtenwetgeving afhangt van de ervaring, de middelen en de competenties
van de FOD Lead.
Het bijstandsniveau van de ondersteunende diensten varieert naargelang van de opdrachten, onder meer door de facultatieve aard ervan. Zo merkt het Rekenhof op dat de mogelijkheid om het
dienstencentrum Procurement van de FOD BOSA in te schakelen, wordt onderbenut, in het bijzonder op het vlak van de juridische expertise.
De FOD BOSA en de minister van Ambtenarenzaken beamen die vaststellingen. De FOD BOSA
preciseert dat, in het kader van de evolutie van het model voor gemeenschappelijke federale aankopen, het aanbod van zijn ondersteunende diensten niet enkel de onderhandelingsprocessen
zou moeten beslaan, maar ook de juridische, administratieve en digitaliseringsaspecten van
overheidsbestellingen.
Bovendien is het zo dat de omkadering door de FOD BOSA en de overleg- en coördinatiemechanismen de juridische risico's niet op significante wijze verminderen. Zo schorste de Raad van
State74 een beslissing om verschillende percelen van een opdracht voor de aankoop en huur van
multitools te gunnen als gevolg van onduidelijke clausules in het bestek (elementen die al dan niet
waren opgenomen in de prijs van het onderhoudscontract en looptijd), ondanks de tussenkomst
van de ABA en de G-Cloud. Wel merkt het Rekenhof op dit vlak een leereffect op vermits de clausules van de nieuwe gemeenschappelijke opdracht duidelijker verwoord zijn.
De tekortkomingen bij de plaatsing van een opdracht hebben een negatieve invloed op de wettelijkheid van de door alle begunstigden geplaatste bestellingen. Omgekeerd voorkomt een procedure zonder onregelmatigheden de onregelmatigheden die elke individuele deelnemer had
kunnen begaan. Het vermenigvuldigingseffect werkt zowel op het vlak van de goede praktijken
als van de tekortkomingen.

74 Raad van State, arrest nr. 242.923 van 13 november 2018, www.raadvst-consetat.be.
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Tot slot zorgen het overleg en het uiteindelijke goedkeuringsproces voor langere plaatsingsprocedures, wat kan leiden tot een risico op onderbreking van de bevoorrading. Dat was het geval
bij deelnemers aan de opdracht voor bewakingsdiensten en van de opdracht betreffende het ecomanagement and audit scheme (EMAS).
2.1.2

Opvolging van de uitvoering van een gemeenschappelijke opdracht

Het nieuwe samenwerkingsmodel heeft evenmin een rechtstreekse en systematische impact op
de conformiteit en het beheer van de uitvoering van de gemeenschappelijke opdrachten.
De uitvoering van de opdrachten (bestellingen) die worden geplaatst via gemeenschappelijke
overeenkomsten blijft immers de verantwoordelijkheid van de begunstigden75 . Zo hangt de opvolging van de bestelbons, van de overeenstemming van de levering met de technische beschrijvingen en van de betaling exclusief af van de deelnemer die de bestelling plaatst. Enkel bij een
incident tijdens de uitvoering moet de deelnemer in principe de FOD Lead hierover informeren.
Die werkwijze garandeert geen optimale grip op de uitvoering van de gemeenschappelijke overeenkomst. De FOD Lead wordt immers niet altijd op de hoogte gebracht van de door de deelnemers geplaatste bestellingen. Het Rekenhof merkt op dat er geen gecentraliseerde en exhaustieve
opvolging plaatsvindt van de bestellingen voor het geheel van de onderzochte opdrachten.
De FOD BOSA en de minister van Ambtenarenzaken beamen die vaststellingen. Ze menen dat
onvoldoende aandacht wordt besteed aan de uitvoering van de gemeenschappelijke overeenkomsten. De FOD BOSA stipt ook aan dat een meer doorgedreven centralisatie, bij de FOD, van het
beheer van de gemeenschappelijke overeenkomsten de mogelijkheid zou bieden de diverse stappen van een overheidsopdrachtenprocedure te omvatten.
De beschikbare informaticatools, hoofdzakelijk de e-Catalogue76 en Fedcom77, zijn onderbenut,
wat nadelig is voor de traceerbaarheid van de overheidsopdrachten die de federale overheid heeft
uitgeschreven. Een omzendbrief78 verplicht nochtans alle diensten van de federale Staat79 die
Fedcom gebruiken om uitsluitend in e-Catalogue de bestellingen in te voeren die ze hebben geplaatst op basis van gemeenschappelijke raamovereenkomsten. Volgens de strategische coördinatoren die het Rekenhof heeft ontmoet bij de audit, is dat te wijten aan de moeilijkheden om
e-Catalogue te gebruiken, onder meer omdat het niet gebruiksvriendelijk en ingewikkeld is. In
Fedcom is de creatie van een overeenkomst gekoppeld aan de bijbehorende bestelbonnen mogelijk per departement, maar aankopen van verschillende departementen kunnen niet worden gekoppeld aan dezelfde, voor meerdere begunstigden beschikbare overeenkomst. Het programma

75 Tenzij anders gestipuleerd in de opdrachtdocumenten.
76 Toepassing van het platform e-Procurement ontwikkeld door de FOD P&O (FOD BOSA) in het kader van het federale ac
tieplan dat werd goedgekeurd in de ministerraad van 11 oktober 2004. De toepassing biedt de (federale, gewestelijke en
lokale) aanbestedende overheden de mogelijkheid catalogi te beheren en online producten te bestellen.
77 Fedcom is een ERP-softwareoplossing (Enterprise Resource Planning) die de verschillende aspecten van een organisatie wil
behandelen (ontvangsten, personeelsuitgaven, uitgaven voor aankopen). Het gaat om een basisdrager die kan instaan voor
de onderlinge connectie en integratie van alle functies van de organisatie in een gecentraliseerd IT-systeem.
78 Omzendbrief P&O/2012/e-Proc van de FOD’s P&O en Kanselarij van de Eerste Minister van 30 november 2012,
Overheidsopdrachten. Gebruik van de e-Procurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat, Belgisch Staatsblad
van 7 december 2012, p. 79180-79189, www.ejustice.just.fgov.be.
79 Het gaat om de diensten van de federale Staat die worden beoogd in artikel 2, 1°, 2° en 4°, van de wet van 22 mei 2003 hou
dende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat (4). Ze omvatten onder meer de FOD’s
en POD’s, de administraties met beheerautonomie maar zonder rechtspersoonlijkheid en de overheidsbedrijven.
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omvat bovendien niet de talrijke uitgaven van de passieve deelnemers 80 en is nog niet volledig
uitgerold bij de FOD Justitie81 . De bestellingen die gebeurden in uitvoering van een gemeenschappelijke overeenkomst kunnen er dus niet in worden opgevolgd.
De invoering van het gemeenschappelijk model moest gepaard gaan met een informaticaplatform om het aankoopproces voor de aanvrager, de koper en de leverancier te ondersteunen82 .
Dit systeem moest operationeel zijn in juni 2019. Het werd echter niet afgerond, onder meer wegens problemen van interoperabiliteit met de andere federale toepassingen. In januari 2021 heeft
de regering het project stopgezet om 3,2 miljoen euro83 te investeren in de verbetering van het
e-Procurement-platform84 .
De FOD BOSA en de minister van Ambtenarenzaken beamen die vaststellingen. Ze bevestigen
dat het gebruik van Fedcom en e-Catalogue niet volstaat om de vastgestelde hiaten te verhelpen,
en wel om de redenen die zijn aangehaald. Daarom moet volgens hun de nadruk worden gelegd
op het platform e-Procurement, niet enkel in een omzendbrief maar ook door eenvormige processen op te leggen voor de registratie van overeenkomsten. De minister van Ambtenarenzaken stipt
ook aan dat ze samen met de administratie zal analyseren hoe de gegevens van in uitvoering zijnde opdrachten beter kunnen worden opgevolgd. Ze meent dat de actualisering van het platform
e-Procurement in dat opzicht een middellangetermijnoplossing vormt. Defensie is in haar antwoord ook van oordeel dat het nieuwe platform e-Procurement een oplossing zou moeten bieden
om de bestellingen te monitoren.
Bij gebrek aan een gecentraliseerde informaticatool voor de opvolging van de gemeenschappelijke
overeenkomsten nemen sommige FOD Leads een bijzondere clausule op in hun opdrachtendocumenten, die betrekking heeft op de rapportering over de bestellingen die de begunstigden hebben
gedaan. Zo voorzagen de FOD BOSA, Defensie en de FOD Justitie in de verplichting ten laste van
de begunstigden en/of opdrachtnemers van hun gemeenschappelijke overeenkomsten om hun de
gegevens in verband met de uitgevoerde bestellingen te bezorgen85 . Die methode biedt weliswaar
een globaal overzicht van de gerealiseerde bestellingen, maar garandeert noch de juistheid, noch
de exhaustiviteit van de gegevens. Bij de drie andere onderzochte gemeenschappelijke opdrachten
bevat het bestek geen bijzondere clausule over de opvolging van de bestellingen86 .
Dit gebrek aan opvolging leidt tot wettelijke risico’s voor de FOD Lead en voor alle deelnemers, onder meer het risico dat de lopende overeenkomst wordt geannuleerd wegens substantiële wijzigingen. Vooreerst kan het gaan om een aanzienlijke overschrijding van de geraamde hoeveelheden.

80 Behalve de Federale Politie, die ook Fedcom gebruikt.
81 Zie Rekenhof, “Uitvoering van de wet van 22 mei 2003 bij de FOD Justitie”, 177e Boek – deel III, Volume I – Commentaar,
verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Brussel, oktober 2020, p. 165, www.rekenhof.be.
82 FOD Strategie en Ondersteuning, Verslag aan de Koning voorafgaand aan het koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid, Belgisch Staatsblad van
16 januari 2018, p. 2171-2182, www.ejustice.just.fgov.be.
83 Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post, 3,2 miljoen euro
extra voor vernieuwde versie aankoopplatform e-procurement, persbericht, 29 januari 2021, https://desutter.belgium.be.
84 e-Procurement is een platform dat ondernemingen en overheidssectoren de mogelijkheid biedt de hele plaatsingsproce
dure van overheidsopdrachten te organiseren, te beheren en op te volgen op een volledig elektronische en transparante
wijze.
85 Aankoop en huur van multitools; aankoop en leasing van pc’s; EMAS.
86 Namelijk de opdracht voor bewakingsprestaties van de FOD Binnenlandse Zaken, de opdracht voor ophaling en verwerking
van afval (Vlaanderen) van de FOD Financiën en de opdracht voor diensten betreffende de monitoring van social media van
de FOD Economie.
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Zo heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie87 geoordeeld dat, naast een geraamd volume
(in hoeveelheden of waarde), een globaal maximum volume (in hoeveelheden of waarde) aan bestellingen van een raamovereenkomst moest worden opgenomen van bij het begin. Eenmaal dat
volume bereikt, moet de raamovereenkomst worden beschouwd als geen effect meer sorterend.
De opdracht of de raamovereenkomst moet bijgevolg worden opgezegd van zodra het maximumvolume is bereikt. Ten tweede is het zo dat de FOD Lead bij een aanzienlijke onderbenutting het
risico loopt dat de opdrachtnemer een schadevergoeding vraagt. Tot slot is er nog steeds het risico
dat bestellingen worden geplaatst buiten de overeenkomst.
De overige risico’s die samenhangen met de uitvoering van de opdrachten (gebreken bij de uitvoering, naleving van de termijnen enz.) blijven bestaan voor alle deelnemers, die verantwoordelijk
zijn voor de uitvoering van hun eigen bestellingen.
2.1.3

Aansturing

Er is geen geformaliseerde of systematische evaluatie van de gemeenschappelijke aankoopprocedures en de tevredenheid van de gebruikers. Wanneer er een evaluatie plaatsvindt, blijft de
bijdrage van de deelnemers aan de gemeenschappelijke overeenkomst beperkt, vooral die van de
passieve deelnemers. Het is bijgevolg niet mogelijk er lessen uit te trekken om de plaatsing en de
uitvoering van de volgende overeenkomsten te verbeteren.
Sommige FOD Leads zoals de FOD BOSA en Defensie leveren echter inspanningen om die aansturing te verbeteren.
Zo evalueerde de FOD BOSA op gedetailleerde wijze het verloop van de plaatsingsprocedure van
zijn gemeenschappelijke opdracht (aankoop en huur van multitools). Ook voerde de FOD een tevredenheidsenquête uit bij de vertegenwoordigers van de federale departementen, van de OISZ,
van de ION en van de Regie der Gebouwen in het kader van het overlegnetwerk. Het antwoordpercentage verbetert weliswaar, maar het blijft laag ten opzichte van het aantal begunstigden van
die gemeenschappelijke overeenkomsten.
Wat de opdracht van de pc’s betreft, heeft Defensie wegens de moeilijkheden die werden ondervonden bij de uitvoering van de overeenkomst eind 2019 het initiatief genomen om alle deelnemers
te raadplegen om feedback te krijgen over hun ervaring met de uitvoering van de overeenkomst.
Dankzij die feedback wist men dat de meeste deelnemers niet tevreden waren en dat elke discussie
van Defensie met de opdrachtnemer bijgevolg kon worden gevoerd in naam van alle deelnemers.
2.2

Onderzoek van de geselecteerde opdrachten

2.2.1

Algemene beoordeling

Over het algemeen worden de gemeenschappelijke opdrachten omkaderd door de FOD Lead. De
grip op het beheer en op de wettelijkheid variëren evenwel naargelang van het geval. Zo stelde het
Rekenhof tekortkomingen vast bij de voorbereiding, de plaatsing en de uitvoering van de zes onderzochte gemeenschappelijke opdrachten. De voornaamste worden hierna beschreven.
87 Hof van Justitie van de Europese Unie, arrest C-216/17 van 19 december 2018 in de zaak Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato, www.curia.europa.eu. Het Hof van Justitie heeft zijn rechtspraak bevestigd in zijn arrest C-23/20 van
17 juni 2021.
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2.2.2

Voorbereiding van de opdracht

In vijf gevallen is de waarde van de opdracht niet realistisch genoeg geraamd88: ofwel is ze te hoog
ofwel te laag in vergelijking met het bedrag van de offertes; soms is ze niet voldoende onderbouwd89 .
Bij de opdracht voor de aankoop en leasing van computers was het opdrachtbedrag initieel op
102 miljoen euro inclusief btw geraamd, maar het bedrag van de gekozen offerte beloopt 73 miljoen euro. Defensie beschouwt dat bedrag van 73 miljoen euro echter als het loutere resultaat van
een standaardscenario voor de financiële vergelijking van offertes, veeleer dan als het opdrachtbedrag. Het Rekenhof stelt echter vast dat beide bedragen op identieke hoeveelheden berusten,
namelijk de door de deelnemers meegedeelde volumes die in het bestek zijn vermeld. De initiële
waarde van de opdracht was dus wel degelijk overschat in vergelijking met het bedrag van de gekozen offerte.
Deze toestand kan het gevolg zijn van onvoldoende prospectie of van moeilijkheden bij het verzamelen van de behoeften. Dat brengt risico’s mee voor de uitvoering van de overeenkomst, in
het bijzonder de mogelijkheid dat de overeenkomst wordt opgezegd of dat vergoedingen worden
geëist wegens substantiële wijzigingen.
Soms zijn de inventaris en de technische vereisten niet aangepast aan de behoeften van alle deelnemers 90 . Enerzijds leidt een onvolledige inventaris ertoe dat tijdens de uitvoering extra goederen
en diensten worden besteld. Aldus werden in het kader van de opdracht betreffende de EMASaudit behoeften zoals de vertaling van de milieuverklaringen niet geïntegreerd in de inventaris. Voor de bewakingsopdracht maakte één van de percelen het voorwerp uit van aanvullende
prestaties in de uitvoeringsfase die niet waren opgenomen in de inventaris van het perceel. Die
aankopen worden uitgevoerd zonder mededinging en dus tegen voorwaarden die over het algemeen ongunstig zijn voor de aanbesteder en die naargelang van de omvang ervan kunnen worden
aangemerkt als substantiële wijzigingen. Anderzijds kunnen technische vereisten die niet zijn
aangepast aan de behoeften van bepaalde deelnemers leiden tot meerkosten. Zo heeft de overstap
van een facturatie per container naar een facturatie per kilo bij een opdracht voor de ophaling en
verwerking van afval de kosten voor een deelnemende FOD verdrievoudigd91 .
De verwarring tussen de noties ‘variant’ (alternatief voor de basisofferte) en ‘optie’ (bijkomend
element bij de offerte), die bij twee opdrachten92 werd vastgesteld, kan leiden tot verwarring bij
de rangschikking van de offertes. Voor de aankoop en leasing van computers wordt leasing bijvoorbeeld correct aangemerkt als variant ten opzichte van de basisoplossing, zijnde de aankoop,
terwijl de oplossing “as a service” ten onrechte wordt aangemerkt als een optie. Een dergelijke
verwarring kan verschillende resultaten geven bij de evaluatie van de offertes. Wanneer opties
worden geëist of worden toegestaan, moeten de offertes immers worden vergeleken met de opties
inbegrepen93 . Indien een inschrijver een prijs had ingediend voor de oplossing “as a service”, had
die prijs moeten worden opgeteld bij die van de basisofferte, wat heel nadelig voor hem zou zijn
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Aankoop en leasing van pc’s, ophaling en verwerking van afval; EMAS.
Aankoop en huur van multitools en monitoring van social media.
Ophaling en verwerking van afval; bewaking; EMAS.
Die vaststelling betreft het afval dat zich situeert in het Vlaamse Gewest. De opdrachten, die later werden gegund, voor
Brussel en Wallonië voorzien in een tarifering die is gebaseerd op de huur en het legen van de containers, wat meer over
eenstemt met de gebruiken van de sector.
92 Aankoop en leasing van pc’s; aankoop en huur van multitools.
93 Artikel 87 van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
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geweest. De wetgeving verbiedt tot slot dat, wanneer de prijs het enige gunningscriterium is, er
een prijssupplement of andere vergoeding wordt gekoppeld aan een vrije of toegestane optie94 .
2.2.3

Selectie van de kandidaten of inschrijvers

Een aanbestedende overheid mag geen overheidsopdrachten toevertrouwen aan personen van wie
het gedrag afbreuk doet aan de openbare diensten of het algemeen belang. Voor twee opdrachten werd echter niet nagegaan of de inschrijver zich niet in een geval van verplichte uitsluiting95
bevond96 en dit werd slechts gedeeltelijk geverifieerd voor drie andere opdrachten97, waardoor de
gunning aan de gekozen inschrijvers op de helling kan komen te staan.
Er werden enkele tekortkomingen opgemerkt bij de selectiecriteria voor de economische en financiële draagkracht en de technische of beroepsbekwaamheid98 . In het geval van de bewakingsopdracht bijvoorbeeld, bevat het selectiecriterium over de referenties naar voorgaande prestaties
geen minimumdrempel.
Wat de opdracht inzake monitoring van social media betreft, bevatten twee selectiecriteria (referenties en beschikbaar technisch materiaal) ook geen minimumdrempel. Bovendien bevat de oproep tot kandidaten geen enkele modaliteit aan de hand waarvan de kandidaten kunnen worden
gerangschikt in het licht van de selectiecriteria99 . In de fase waarin de aanvragen tot deelname
werden geanalyseerd, werd dit criterium bij gebrek aan door sommige kandidaten meegedeelde
informatie ook onderzocht zonder het bedrag van de voorgelegde referenties in aanmerking te
nemen, wat nochtans essentieel is om de selectiebeslissing te objectiveren. Tot slot had de opdrachtnemer niet mogen worden geselecteerd aangezien hij geen bewijs heeft voorgelegd van de
verbintenis van de derde partij waarop hij zich beriep om tegemoet te komen aan een selectiecriterium over het personeel dat de prestaties moet uitvoeren.
Dergelijke situaties zijn vaak een reden om bij de Raad van State een schorsing te vragen omdat de
administratie zo een absolute keuzevrijheid heeft.
2.2.4

Verificatie van de prijzen en regelmatigheid van de offertes

Er werden twee opdrachten gegund aan inschrijvers die offertes hadden ingediend met abnormale
prijzen zonder voldoende en relevante verantwoording 100 .
In haar antwoord meent Defensie dat artikel 35 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 niet
beschrijft hoe de prijscontrole moet worden uitgevoerd. Daarom heeft ze enkel het globale prijsverschil tussen de offertes onderzocht (voor elk van de drie percelen) en daaruit besloten dat het

94 Artikel 48, § 3, van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
95 Artikel 67 van de wet van 17 juni 2016.
96 Monitoring van social media; ophaling en verwerking van afval. Wat deze laatste betreft, verklaart de FOD Financiën dat
hij de verificaties heeft uitgevoerd maar dat hij geen bewijsstukken kan voorleggen ingevolge het vertrek van het team dat
verantwoordelijk was voor de gunning van de opdracht.
97 Aankoop en leasing van pc’s; bewaking en EMAS: geen verificatie van de gronden voor verplichte uitsluiting in hoofde van
de bestuurders. Volgens Defensie zou die verificatie wel zijn gebeurd, maar niet op passende wijze zijn gearchiveerd omdat
de dossierbeheerder vervroegd met pensioen is gegaan.
98 Artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.
99 Deze opdracht werd geplaatst via een mededingingsprocedure met onderhandeling.
100 Aankoop en leasing van pc’s; ophaling en verwerking van afval.
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verschil gerechtvaardigd leek aangezien de gekozen inschrijver computerfabrikant is, en geen
distributeur.
Het Rekenhof herinnert eraan dat de aanbestedende overheid zowel de globale prijs van de opdracht als de prijs van elke post moet verifiëren 101 . Die noodzaak wordt perfect geïllustreerd door
de opdracht in verband met de pc's: het feit dat de inschrijver een fabrikant van computers is en
geen verdeler volstaat op zich niet om prijzen te verklaren die voor bepaalde artikelen tien of
twintig keer lager liggen. Het verklaart ook niet bepaalde negatieve prijzen voor het vervoer, aangezien dit volledig in onderaanneming gebeurt. Voor de post in verband met de leveringskosten
van 1.000 pc's bv. betaalt de aanbestedende overheid niets maar ontvangt ze 7 euro per pc. Het
administratieve dossier geeft daar geen enkele verklaring voor. In haar antwoord meent Defensie
echter dat, vermits de inschrijver de prijs per pc niet kon laten afhangen van de bestelde hoeveelheden, hij inventief is geweest zonder dat dat leidde tot een niet-conforme offerte. Een prijsvermindering is bij open procedures echter alleen toegestaan als er percelen gegroepeerd worden
of als het bestek in die mogelijkheid voorziet, maar dat kan de vergelijkbaarheid van de offertes
in het gedrang brengen. Als de globale prijsvermindering enkel wordt aangerekend op de leveringskosten, kan men niet weten hoeveel het transport effectief kost en of die kosten al dan niet
normaal zijn. Het is ook strijdig met de verplichting om de eenheidsprijzen van elke inventarispost te bepalen met inachtneming van de relatieve waarde van die posten in verhouding tot het
totaalbedrag van de offerte 102 . Het Rekenhof herinnert eraan dat een negatieve prijs of een prijs
van ‘nul euro’ door de aanbestedende overheid altijd moet worden beschouwd als een ogenschijnlijk abnormale prijs die het voorwerp moet uitmaken van een verzoek om verantwoording aan de
betrokken inschrijver103 . Over het algemeen, en zeker bij grote opdrachten, zou de aanbestedende
overheid erop moeten toezien de prijzenstructuur van de inschrijvers te kennen. In de door het
Rekenhof geïdentificeerde gevallen kon de aanbestedende overheid niet zomaar besluiten dat de
prijzen normaal waren zonder een prijscontrole te hebben uitgevoerd 104 . Abnormale prijzen zijn in
het algemeen schadelijk voor de goede uitvoering van de opdracht, werken dumping en speculatie
in de hand. Ze leiden tot een substantiële onregelmatigheid van de offertes die ertoe moet leiden
dat ze worden verworpen.
De aanbestedende overheid moet bij alle procedures de regelmatigheid onderzoeken alvorens de
ingediende offertes te evalueren en te vergelijken 105 . In één geval 106 werd niet tegemoetgekomen
aan een vereiste die in de opdrachtdocumenten (op straffe van wering) als onontbeerlijk werd
aangemerkt. De opdracht werd nochtans gegund aan de inschrijver die de offerte had ingediend,
waarbij de aanbestedende overheid die tekortkoming als miniem beschouwde. De regelgeving
verleent de aanbestedende overheid die appreciatiebevoegdheid echter niet: ze vermeldt uitdrukkelijk dat de niet-naleving van de vereisten die als substantieel werden aangekondigd door de
aanbestedende overheid in haar eigen opdrachtdocumenten, moet leiden tot het weren van de
offerte 107. De niet in acht genomen verplichting betreft overigens de lijst van voertuigen voor vervoer op de openbare weg, waarbij het de bedoeling is zich ervan te vergewissen dat ze de Europese
emissienormen in acht nemen. Defensie is in haar antwoord van oordeel dat de verstrekte lijst
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Artikelen 35 en 36, § 3, van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
Artikel 28 van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
Raad van State, arrest nr. 230.499 van 12 maart 2015 en nr. 235.580 van 3 augustus 2016.
Raad van State, arrest nr 238.961 van 21 augustus 2017, nr. 241.409 van 7 mei 2018 en nr. 241.714 van 5 juni 2018.
Er bestaan uitzonderingen: artikel 66, § 2, 1e lid, van de wet van 17 juni 2016 en artikel 75 van het koninklijk besluit van
18 april 2017.
106 Aankoop en leasing van pc’s.
107 Artikel 76, § 1, 2e lid, 3°, van het koninklijk besluit van 18 april 2017.

CENTRALISATIE FEDERALE AANKOPEN – WETTELIJKHEID EN BEHEER GEMEENSCHAPPELIJKE OPDRACHTEN / 39

voldoende voertuigen bevat waarvoor de gevraagde informatie werd verstrekt en dat de firma dus
volledig voldoet aan de vereisten. De firma verbindt er zich echter geenszins toe enkel de conforme voertuigen te gebruiken en kan dus vervuilende voertuigen inzetten met miskenning van de
milieudoelstelling van die verplichte technische specificatie.
In twee gevallen 108 hebben verduidelijkingen gevraagd door de aanbestedende overheid ertoe geleid dat de initiële offertes van inschrijvers werden gewijzigd, waarna zij als opdrachtnemers werden aangewezen. Bij dergelijke wijzigingen had de aanbestedende overheid die offertes echter
onregelmatig moeten verklaren.
Volgens Defensie (aankoop en leasing van pc’s) had de verduidelijking betrekking op de verkeerde
interpretatie van de reikwijdte van de leasingcoëfficiënt door de inschrijver en moest deze als een
louter materiële fout worden beschouwd. In wezen gaf de inschrijver in zijn offerte aan dat er bij
een leasing op 48 of 60 maanden meerkosten zouden zijn voor de waarborguitbreiding en dat de
inventaris moest worden aangepast om dat te vermelden. Defensie had dat punt nochtans reeds
verduidelijkt tijdens de vragen-en-antwoordensessie: er kan geen afzonderlijke prijs worden gegeven voor een waarborg van 48 of 60 maanden omdat die moet zijn vervat in de leasingcoëfficiënt.
Desondanks heeft de inschrijver in zijn offerte een voorbehoud opgenomen in verband met die
waarborguitbreiding, zodat de ingediende prijs niet definitief was aangezien hij met extra bedragen kon worden verhoogd. Defensie heeft dus twee keer preciseringen gevraagd en de inschrijver
heeft pas bij de tweede keer aanvaard om van dat voorbehoud af te zien.
Volgens het Rekenhof gaat het in dit geval niet om een louter materiële fout en kreeg de inschrijver het recht om een onaanvaardbaar voorbehoud met betrekking tot de prijs van zijn offerte te
schrappen, wat erop neerkomt dat deze offerte wordt gewijzigd met miskenning van het beginsel
van de onveranderbaarheid van de offertes nadat deze zijn ingediend bij een open procedure.
2.2.5

Beoordeling van de offertes

In het dossier van de bewakingsprestaties worden punten toegekend voor de voorstelling van extra materiaal door de inschrijvers (bij een verhoogde dreiging), terwijl daar geen prijs aan gekoppeld wordt. Een dergelijke aanpak geeft niet de intrinsieke waarde van de offerte weer en verzwakt
de positie van de aanbestedende overheid als de behoefte zich voordoet tijdens de uitvoering,
aangezien er geen mededinging zal zijn gebeurd voor de tarieven.
2.2.6

Informatie en communicatie

Voor één opdracht 109 is het gunningsbedrag dat in de gemotiveerde gunningsbeslissing is aangegeven dat van de initiële raming. Voor een andere opdracht 110 beperkt de gemotiveerde beslissing
zich tot de bepaling dat het bedrag van de gegunde opdracht hoger ligt dan de Europese drempelwaarde. Voor een laatste opdracht, vermeldt de gemotiveerde gunningsbeslissing niet de door de
geselecteerde inschrijver gecorrigeerde prijs111 . Die bedragen stemmen dus niet overeen met het
werkelijke bedrag dat werd berekend op basis van de vermoedelijke hoeveelheden en de prijzen
van de goedgekeurde offerte. De aanbestedende overheid moet, in het geheel van de beslissingen
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Bewakingsprestaties, diensten voor ophaling en verwerking van afval evenals de aankoop en leasing van pc's.
Aankoop en huur van multitools.
Monitoring van social media.
EMAS.
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en adviezen in verband met de opdracht, duidelijk de geraamde hoeveelheid en/of waarde alsook
een maximale hoeveelheid/waarde van de te leveren producten aangeven.
Bij drie opdrachten 112 heeft de aanbestedende overheid de gemotiveerde gunningsbeslissing aangetekend verstuurd zonder gelijktijdig een mail te versturen, met miskenning van het beginsel
van de dubbele mededeling 113 . Daardoor bestaat er voor die opdrachten een aanzienlijk en nodeloos risico op een geschil. De bezwaartermijn tegen de gunningsbeslissing is immers nog niet
beginnen te lopen, terwijl de opdracht in uitvoering is.
Voor de opdrachten waarvan de geraamde waarde oploopt tot de Europese drempel voor bekendmaking, moet de aanbestedende overheid overigens een aankondiging van gegunde opdracht in
het Bulletin der Aanbestedingen en in het Publicatieblad van de Europese Unie publiceren 114 . In
twee gevallen is die publicatie niet gebeurd 115 . In een ander geval was deze publicatie onvolledig 116 .
Dat is in strijd met het beginsel van transparantie ten aanzien van de economische operatoren en
de Europese Commissie.
2.2.7

Uitvoering

Er werden belangrijke uitvoeringsproblemen vastgesteld bij verschillende onderzochte gemeenschappelijke opdrachten.
Bij de opdracht voor de aankoop en leasing van pc’s, die nuttig was voor heel veel actieve en passieve deelnemers, waren er bv. kritieke vertragingen bij de levering en de interventie evenals problemen inzake labelling van het materieel. Tijdens de eerste zes maanden van de overeenkomst
kon geen enkele bestelling via leasing worden gerealiseerd. Ondanks de concrete acties van de
FOD Lead (Defensie) duurde het een jaar voordat de voornaamste uitvoeringsproblemen grotendeels waren geregeld. De weinige documentatie die voorhanden is over de manier waarop de problemen werden opgelost, verhindert ook dat er lessen kunnen worden getrokken.
Ook werden er voor diezelfde opdracht aanhangsels goedgekeurd door de FOD Lead zonder dat
de financiële impact ervan kon worden geverifieerd, onder meer door het grote aantal nieuwe
artikelen en het feit dat de FOD Lead geen grip had op de bestellingen van de deelnemers. Een
dergelijke tekortkoming vormt niet enkel een obstakel om te bepalen of de wijzigingen al dan
niet substantieel zijn 117, maar ook om de bevoegde ordonnateur te bepalen. Bovendien zorgen die
veranderingen aan leveringen, die door de opdrachtnemer worden opgelegd (nieuwe modellen) of
die door sommige begunstigden worden gevraagd, ervoor dat er minder vat is op de wijzigingen,
doordat de verificatie van de kwaliteit en de prijs ingewikkeld en onvoldoende gedocumenteerd
is. Defensie stelt in haar antwoord dat alle voorstellen voor wijzigingen aan de opdracht wel degelijk zijn gedocumenteerd via een technische en financiële analyse. Het Rekenhof stelt echter
vast dat de technische analyse vaak gewoon beperkt is tot een algemene verklaring van conformiteit met de technische specificaties. De financiële analyse houdt enkel in dat wordt vastgesteld
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Monitoring van social media; ophaling en verwerking van afval; EMAS.
Artikel 9/1, van de wet van 17 juni 2013.
Artikel 62 van de wet van 17 juni 2016 en artikel 17 van het koninklijk besluit van 18 april 2017.
Monitoring van social media; ophaling en verwerking van afval.
Aankoop en leasing van pc’s.
In het licht van de artikelen 38/4 en 38/6 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
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dat een prijs stijgt of daalt, zonder dat de redenen of verantwoordingen van die variaties worden
onderzocht.
Door potentiële problemen in samenhang met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG) wordt de opdracht voor monitoring van social media, volgens de FOD Lead die deze
lanceerde, momenteel enkel gebruikt door hemzelf, wat in strijd is met de notie van gemeenschappelijke overeenkomst.
De opdracht betreffende de ophaling en verwerking van afval wordt niet benut door een actieve
deelnemer die in principe verplicht is om er een beroep op te doen, omdat de opdracht hem financieel benadeelt door zijn tariferingssysteem. Voor meerdere facturen aangaande deze opdracht 118
en de bewakingsopdracht 119 kunnen de gegevens daarnaast onmogelijk worden gereconcilieerd
met die van de inventaris omdat er ook prestaties in zijn geïntegreerd die niet worden beoogd
door de opdracht.
Bij gebrek aan een gecentraliseerde en exhaustieve opvolging van de bestellingen is er voor het
geheel van opdrachten geen grip op het risico dat de lopende overeenkomst wordt geannuleerd
wegens substantiële wijzigingen (punt 2.1.2). Risico’s op over- of onderbenutting worden daar geïdentificeerd waar gebruiksgegevens voorhanden zijn, meestal op basis van informatie van de leverancier (niet te verifiëren en partieel). De FOD Lead kan deze echter niet verminderen omdat hij
geen vat heeft op de door de deelnemers geplaatste bestellingen. Hetzelfde geldt voor de risico’s op
bestellingen buiten de overeenkomst.

3

Conclusies en aanbevelingen

3.1

Impact van het nieuwe model op de naleving van de wetgeving

Door het samenwerkingsmodel kunnen verschillende organen (SFA, TOFA, dienstencentrum
Procurement, G-Cloud) worden betrokken bij de voorbereiding van de opdrachten en kan hun
expertise worden ingezet om de opdrachtdocumenten uit te werken. Het model heeft echter te
kampen met tekortkomingen die de doeltreffendheid ervan verminderen.
De risico’s in verband met de gemeenschappelijke opdrachten zijn groter dan die met betrekking
tot eigen opdrachten van aanbesteders, onder meer wegens de aanzienlijke bedragen, het grote
aantal deelnemers en de procedurele en juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Er zijn dus
meer verplichtingen voor de FOD Lead. Het overleg en het proces over de definitieve goedkeuring
van de partijen maken de plaatsingsprocedures langer, wat kan leiden tot het risico dat de bevoorrading wordt onderbroken. Dat was het geval bij twee van de zes onderzochte opdrachten 120 .
De mate waarin de overheidsopdrachtenwetgeving wordt nageleefd, hangt dus af van de ervaring,
de middelen en de competenties van de FOD Lead. Ook het bijstandsniveau van de ondersteunende diensten varieert naargelang van de opdracht, onder meer wegens de niet-verplichte aard
ervan.

118 Bijvoorbeeld voor het huren van containers voor werfafval.
119 Bijvoorbeeld voor het huren van camera- en zelfregistratiesystemen.
120 Bewakingsdiensten; EMAS.
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De uitvoering van de opdrachten (bestellingen) die worden geplaatst op basis van de gemeenschappelijke overeenkomsten blijft de verantwoordelijkheid van de begunstigden. Bij gebrek aan
een informaticatool die geïntegreerd en toegankelijk is voor alle deelnemers aan de gemeenschappelijke overeenkomsten en gelet op de onderbenutting van de beschikbare informaticatools, worden de bestellingen niet op een gecentraliseerde en exhaustieve manier opgevolgd. Er werden
echter maatregelen getroffen om het bestaande platform verder te ontwikkelen.
De gemeenschappelijke aankoopprocedures en de tevredenheid van de gebruikers worden niet op
geformaliseerde wijze en niet systematisch geëvalueerd. Wanneer er een evaluatie plaatsvindt,
blijft de bijdrage van de deelnemers aan de gemeenschappelijke overeenkomst beperkt, vooral die
van de passieve deelnemers. Het is bijgevolg niet mogelijk er lessen uit te trekken om de plaatsing
en de uitvoering van volgende overeenkomsten te verbeteren. Sommige FOD Leads leveren echter
inspanningen om die aansturing te verbeteren.
Het Rekenhof besluit dat de invoering van het nieuwe samenwerkingsmodel in de praktijk niet
heeft geleid tot een verlaging van de risico’s op niet-naleving van de wetgeving. De gemeenschappelijke opdrachten zorgen echter wel voor een vermenigvuldigingseffect, zowel voor de goede
praktijken als voor de tekortkomingen. De huidige werkwijze garandeert dus geen optimale grip
op de plaatsing en uitvoering van de gemeenschappelijke overeenkomst.
Om de opvolging en de wettelijkheid van de gemeenschappelijke opdrachten beter te beheersen,
formuleert het Rekenhof onder meer de volgende aanbevelingen:
Vanaf nu:
• Ten aanzien van de FOD BOSA en het SFA: een doeltreffende opvolgingsprocedure aannemen,
in afwachting van een informatica-oplossing, voor het gebruik van de gemeenschappelijke
overeenkomsten door de aanbestedende overheid die de opdracht heeft geplaatst, onder meer
door:
{ toe te zien op de toepassing van omzendbrief P&O/2012/e-Proc om bestelbonnen alleen in
e-Catalogue in te voeren, en indien nodig, deze te wijzigen om die verplichting kracht bij te
zetten;
{ Fedcom aan te passen zodat de link tussen de uitgave en de gemeenschappelijke overeenkomst verplicht wordt;
• Ten aanzien van de FOD Lead: systematisch in het bestek opnemen dat de begunstigden en de
opdrachtnemers aan de FOD Lead en/of de FOD BOSA geactualiseerde gegevens moeten bezorgen over de uitvoering van de opdracht;
• Ten aanzien van de FOD BOSA: de lijst van alle in uitvoering zijnde (gemeenschappelijke of individuele) overheidsopdrachten van de actieve deelnemers publiceren op de portaalsite Public
Procurement, om na te gaan of er geen individuele opdrachten werden gesloten voor een voorwerp dat vergelijkbaar is met dat van een gemeenschappelijke opdracht. Die lijst zou de essentiële elementen moeten bevatten zoals het voorwerp, het bedrag, de geldigheidsperiode, de
identiteit van de aanbesteder, van de deelnemers en van de opdrachtnemer(s);
• Ten aanzien van het dienstencentrum Procurement en het SFA: kortere termijnen bewerkstelligen voor alle stappen van het aankoopproces (voorstel van gemeenschappelijke overeenkomst
aan het SFA, overleg in het TOFA voor het opstellen van de opdrachtdocumenten en vaststellen van de technische criteria, gunning aan de economische operatoren, vernieuwing van de
bestaande overeenkomsten en van de toekomstige gemeenschappelijke overeenkomsten die
op vervaldag komen) om onderbrekingen van de bevoorrading bij de begunstigden van de gemeenschappelijke overeenkomsten te vermijden.
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Zodra mogelijk:
• Ten aanzien van de regering: de organisatie en de opvolging van alle gemeenschappelijke overeenkomsten toevertrouwen aan de FOD BOSA met de steun van het SFA en de netwerken voor
TOFA;
• Ten aanzien van de wetgever en de regering: een betrouwbare tool ontwikkelen om de federale
behoeften en aankopen te verzamelen, te centraliseren en op te volgen (nieuwe versie van het
platform e-Procurement).
De FOD BOSA en de minister van Ambtenarenzaken zijn het eens met die aanbevelingen. Ze
wijzen erop dat het SFA er streng zal op toezien dat ze worden toegepast. Vooraleer kennis werd
genomen van het verslag werden al stappen gezet om te zorgen voor een betere zichtbaarheid van
de overeenkomsten en van de processen die inherent zijn aan de gemeenschappelijke overeenkomsten op de nieuwe website van de FOD BOSA en voor een meer 'proactief optreden' van het
SFA ten aanzien van de te vernieuwen overeenkomsten en de behoeften waaraan moet worden
voldaan.
Ze preciseren echter dat het model zou moeten evolueren rekening houdend met een versterking
van het personeel van het dienstencentrum Procurement. Die versterking zal er moeten komen op
basis van een personeelsplan en rekening houdend met een werklastmeting. De evolutie zal ook
geleidelijk aan moeten gebeuren. De minister van Ambtenarenzaken heeft in dat verband in het
conclaaf 2022 ruimte gemaakt voor vijf VTE’s. De minister zal vragen extra personeels- en werkingsmiddelen vrij te maken in het kader van de begrotingscontrole 2022 en de opmaak van de
begroting 2023. Defensie is ook van oordeel dat die middelen moeten worden versterkt.
3.2

Overeenstemming van de onderzochte opdrachten met de overheidsopdrachtenwetgeving

In het algemeen worden de gemeenschappelijke opdrachten omkaderd door de FOD Leads. Die
laatste spannen zich in om de plaatsing van de gemeenschappelijke opdrachten zo goed mogelijk
te beheren binnen het huidige kader van het federale aankoopbeleid. De mate waarin het beheer
en de wettelijkheid onder controle zijn, varieert echter.
Zo stelde het Rekenhof belangrijke tekortkomingen vast in de plaatsings- en de uitvoeringsfase
van de zes gemeenschappelijke opdrachten die het heeft onderzocht, onder meer op het vlak van:
• de inschatting van de behoeften en van de bedragen (zes opdrachten);
• de verificatie van de afwezigheid van redenen om kandidaten en inschrijvers uit te sluiten (vier
opdrachten);
• de bepaling van duidelijke en meetbare selectiecriteria (twee opdrachten);
• de verificatie van de prijzen alsook van de regelmatigheid van de offertes (drie opdrachten);
• de naleving van de motiverings- en informatieregels (vijf opdrachten);
• de uitvoering (vier opdrachten).
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Om de wettelijkheid van de gemeenschappelijke overheidsopdrachten te verzekeren, richt het
Rekenhof de volgende aanbevelingen aan de FOD Leads en aan de TOFA’s:
• een effectieve marktprospectie uitvoeren om duidelijk de behoeften te identificeren en de budgettaire raming en minimale technische vereisten ervan beter te omschrijven;
• een tarifering voor de prestaties invoeren die is aangepast aan de praktijken binnen de sector
en aan de nood aan flexibiliteit die geldt voor elke gemeenschappelijke opdracht, onder meer
door gebruik te maken van opties;
• overgaan tot een gedocumenteerde verificatie van de criteria voor uitsluiting van de vermoedelijke opdrachtnemer en, in het geval van een Europese opdracht, het uittreksel uit het strafregister opvragen van de leden van het bestuurs-, beheers- of toezichtsorgaan van die operator;
• de selectiecriteria opstellen op een duidelijke, nauwkeurige en eenduidige manier en er een niveau van eisen aan koppelen dat is aangepast aan de specificiteiten van de opdracht;
• de prijzen van de ingediende offertes verifiëren om ervoor te zorgen dat de bestanddelen van
de prijs gegrond en juist zijn;
• onderzoeken of de offertes regelmatig zijn in het licht van de formele en technische vereisten
opgelegd door de reglementering en door de plaatsingsdocumenten; indien nodig de offertes
terzijde schuiven die niet in overeenstemming zijn met de opgelegde minimumeisen; erop toezien dat er in de opdrachtdocumenten geen vereisten worden opgelegd die niet essentieel zijn
in de realiteit, om te vermijden dat offertes die er niet aan beantwoorden onregelmatig moeten
worden verklaard;
• in de gemotiveerde gunningsbeslissing en in de aankondiging van de opdracht, de raming van
de opdracht vermelden die is aangepast op basis van de in de goedgekeurde offerte opgenomen
prijzen;
• de gemotiveerde gunningsbeslissing tezelfdertijd aan de inschrijvers bezorgen via een aangetekend schrijven en via mail;
• bij Europese opdrachten een aankondiging van gegunde opdracht publiceren in het Bulletin
der Aanbestedingen en in het Publicatieblad van de Europese Unie na afloop van het
plaatsingsproces;
• erop toezien dat de opdracht wordt uitgevoerd in overeenstemming met de regelgeving en met
de voorschriften van het bestek door indien nodig een beroep te doen op financiële sancties ten
aanzien van de in gebreke blijvende opdrachtnemer;
• erover waken op grondige en gedocumenteerde wijze alle voorstellen tot wijziging van de opdracht te onderzoeken, onder meer op financieel en technisch vlak, alvorens ze goed te keuren;
overwegen om een beroep te doen op de techniek van de raamovereenkomst met meerdere inschrijvers en een hernieuwde oproep tot mededinging ('minicompetitie') bij de latere opdrachten, om te vermijden dat nieuwe behoeften die zouden ontstaan tijdens de uitvoering, zouden
worden onttrokken aan de mededinging.
Defensie is in haar antwoord van oordeel dat de techniek van een minicompetitie de specifieke
vereiste van een homogeen pc-park met zo weinig mogelijk merken, modellen en leveranciers, met
het oog op de technische support en de vermindering van de werklast, in gevaar zou brengen. Ze
is daarentegen van mening dat die techniek interessant kan zijn voor andere soorten opdrachten.

4

Antwoord van de administraties en van de ministers

De vaststellingen in dit artikel werden tijdens exitmeetings bezorgd aan de betrokken administraties (FOD Leads) om naar hun reacties te peilen. Het ontwerpartikel werd vervolgens per brief
van 20 oktober 2021 verstuurd naar de betrokken FOD’s en ministers.
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De FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Economie en de FOD Justitie hebben geantwoord met een
brief van 19 november 2021 en via e-mails van 25 november 2021 en 26 november 2021. Ze wijzen
erop geen bijkomende opmerkingen te hebben. De FOD Economie preciseert dat hij de verbetervoorstellen zal doorvoeren en dat de DPO (Data Protection Officer) opdracht heeft gekregen de
kwesties in verband met het beheer van de persoonsgegevens verder uit te diepen.
De FOD BOSA heeft geantwoord met een brief van 17 november 2021. Over het algemeen sluit hij
zich aan bij de vaststellingen en aanbevelingen van het Rekenhof. Hij voegt er enkele preciseringen aan toe, die rechtstreeks in dit verslag zijn opgenomen. Hij wijst er overigens op dat hij geen
opmerkingen heeft in verband met de vaststellingen over de wettelijkheid.
Defensie heeft geantwoord met een brief van 18 november 2021. Haar antwoord is in dit verslag
verwerkt.
De FOD Financiën heeft geantwoord met een brief van 22 november 2021. Hij is het ermee eens
dat de procedures moeten worden verbeterd. Hij stelt ook dat hij met de aanbevelingen van het
Rekenhof rekening zal houden voor de toekomstige overheidsopdrachtenprocedures. Hij preciseert niettemin dat de tekortkomingen die werden vastgesteld in verband met de toegang tot de
dossierstukken te maken hebben met de omstandigheden van de coronacrisis. Sindsdien worden
de stukken in de regel digitaal gearchiveerd. Hij benadrukt overigens dat hij heeft rekening gehouden met de opmerkingen van het Rekenhof voor de plaatsing van de twee andere opdrachten
in verband met de ophaling en verwerking van afval voor de gebouwen in de andere gewesten
(Wallonië en Brussel-Hoofdstad), en dat de andere aanbevelingen in verband met het centralisatiemodel zullen dienen om de doeltreffendheid ervan te verbeteren.
De minister van Ambtenarenzaken heeft geantwoord met een brief van 30 november 2021. Over
het algemeen is zij het eens met de vaststellingen en aanbevelingen van het Rekenhof. Ze preciseert dat in de nota inzake het federaal aankoopbeleid 2021-2023 die de ministerraad op 19 november 2021 goedkeurde, al enkele belangrijke hefbomen zitten om de centralisatie van de federale
aankopen efficiënter te maken. Er is een hervorming van het huidige model gepland, met een
herziening van het koninklijk besluit van 22 december 2017. Deze voorziet in een sterkere centralisering bij het dienstencentrum Procurement van de FOD BOSA. Deze FOD bereidt met alle
betrokken partijen eveneens een omzendbrief voor in verband met de raamovereenkomsten om
bepaalde aspecten te verduidelijken. Die twee initiatieven zouden in 2022 afgerond moeten zijn.
De minister van Economie heeft geantwoord met een brief van 30 november 2021. Over het algemeen is hij het eens met de vaststellingen en aanbevelingen van het Rekenhof. Hij preciseert
dat de aanbevelingen over het interne proces zullen worden doorgevoerd door de FOD Economie.
Wat de aanbevelingen over de gemeenschappelijke opdracht van zijn administratie betreft, zal
de minister erop toezien dat een grondige analyse wordt uitgevoerd om er de nodige lessen uit te
trekken.
De ministers van Binnenlandse Zaken, Justitie, Defensie en Financiën hebben niet geantwoord.
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FOD Financiën – selectie van
overheidsopdrachten geplaatst in
2018 en 2019
1

Voorwerp van de audit

Het Rekenhof heeft een selectie van overheidsopdrachten onderzocht die de FOD Financiën
(hierna de 'FOD') in 2018 en 2019 plaatste. Hierbij ging het na of de FOD de overheidsopdrachten
rechtmatig en overeenkomstig de regelgeving plaatste en uitvoerde.
Het evalueerde tijdens dit onderzoek ook de interne beheersing op het aankoopproces.
Het Rekenhof selecteerde 70 dossiers voor een totaalbedrag van 33,6 miljoen euro inclusief btw121
uit een totaal van 600 opdrachten voor een bedrag van afgerond 110,5 miljoen euro122 .
De overheidsopdrachten geplaatst tijdens de begrotingsjaren 2018 en 2019 gaan vooral over leveringen van (IT-)materiaal (31,3 miljoen euro), onderhoudskosten en consultancy (IT) (5,6 miljoen
euro) en telefoniediensten (2,1 miljoen euro). Daarnaast doet de FOD voor ca. 64,4 miljoen euro
een beroep op raamovereenkomsten bij de FOD BOSA, de FOD Kanselarij van de Eerste Minister,
de Federale Politie, het FOR-CMS (de Federale Opdrachtencentrale), de Regie der Gebouwen,
Smals vzw en Egov vzw. De overige verbintenissen gingen onder meer over diensten van bewaking, juridische dienstverlening, drukwerk, vertalingen, opleidingen, organisatie van evenementen en kleine inrichtingswerken.
De selectie van het Rekenhof bestond vooral uit leveringen van (IT-)materiaal (26,6 miljoen euro),
onderhoud en consultancy (IT) (3,4 miljoen euro) en telefonie (2,1 miljoen euro). Het saldo (1,5 miljoen euro) bestaat uit opdrachten van diensten voor bewaking, opleidingen, juridische bijstand en
kleine inrichtingswerken.
Het onderzoek werd uitgevoerd in het vierde kwartaal van 2020 aan de hand van de dossierstukken die de FOD bezorgde, de digitaal beschikbare informatie en de antwoorden op de bijkomende
vragen die het Rekenhof heeft gesteld.
Het Rekenhof stuurde zijn verslag op 17 maart 2021 naar de voorzitter van het directiecomité
van de FOD, die op 5 mei 2021 antwoordde. Zijn antwoord werd verwerkt in een verslag dat op
23 juni 2021 naar de minister van Financiën werd gezonden. Deze brief bleef onbeantwoord.

121 Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen inclusief btw.
122 Er werd enkel rekening gehouden met de opdrachten hoger dan 10.000 euro inclusief btw.
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2

Vaststellingen

2.1

Interne beheersing van de aankoopprocessen

De FOD beschikt over een dienst Overheidsopdrachten die de behoeften centraliseert en de belangrijkste aankoopprocedures begeleidt en opvolgt, ook tijdens de uitvoering ervan.
Het bestaande aankoopproces werd recent aangepast aan de nieuwe principes van het koninklijk besluit van 22 december 2017 inzake een gecentraliseerd federaal aankoopbeleid. Naast de
centralisatie van de behoeften, maakt de FOD maximaal gebruik van de beschikbare raam
overeenkomsten van andere aanbestedende overheden en van het platform e-Procurement. Een
meerjarenplanning van de behoeften is in 2021 afgerond.
Periodiek wordt in Fedcom ook nagegaan of er meerdere bestelbonnen zijn geplaatst bij dezelfde
leverancier (om een splitsing van de opdrachten te vermijden). Het principe van de functiescheiding in het aankoopproces wordt beheerd door de autorisatiematrix in Fedcom.
Elk aankoopdossier wordt ook voorgelegd aan de afdeling Vastleggingen van de FOD die het volledige dossier budgettair, reglementair en boekhoudkundig verifieert.
Templates van typedocumenten zijn beschikbaar op de Sharepoint van de FOD.
De FOD beschikt niet over een geïnformatiseerd systeem om het verloop van de aankoopprocedures op te volgen. Voor de loutere dossieropvolging maakt de afdeling Vastleggingen gebruik van
de tool Access. Het Rekenhof stelde echter tekortkomingen vast in de opvolging van de opdrachten, bijvoorbeeld inzake de borgtocht, het proces-verbaal van oplevering en de verificatie- en/of
betalingstermijnen.
Wat de volledigheid en beschikbaarheid van de informatie over de aankopen (archivering van de
gunningsdossiers en van de facturen,…) betreft, stelde het Rekenhof vast dat de informatie zeer
verspreid wordt bijgehouden. Volgens de FOD is de flow van de dossiers inmiddels echter grotendeels gedigitaliseerd, wat ertoe leidt dat de documenten beter bewaard worden.
In 2021 (d.i. pas vijf jaar na de vorige analyse) voerde de FOD een nieuwe risicoanalyse van het
aankoopproces uit.
2.2

Onderzoek van de dossiers

2.2.1

Voorbereiding van de opdracht

Voorafgaand advies van de Inspectie van Financiën en voorafgaande vastlegging van de verbintenis
Artikel 15, § 1, 3°, van het koninklijk besluit betreffende de administratieve en begrotingscontrole
van 16 november 1994 bepaalt dat het advies van de Inspectie van Financiën vereist is bij de opstart en de gunning van een overheidsopdracht boven de reglementair bepaalde drempels.
Artikel 24, eerste lid, van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van
de comptabiliteit van de federale Staat schrijft voor dat de goedkeuring van de contracten en
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overeenkomsten voor werken, leveringen en diensten niet mag worden genotificeerd vooraleer
deze contracten en overeenkomsten zijn aangerekend op de vastleggingskredieten.
In zeven dossiers van leveringen of diensten (voor in totaal 3,1 miljoen euro) werd de Inspectie
van Financiën niet geraadpleegd of voor voldongen feiten geplaatst (in voorkomend geval samen
met de ministerraad), omdat het dossier hen werd voorgelegd nadat de prestaties al waren gestart
of uitgevoerd. In één van deze dossiers nam de FOD geen voorafgaande vastlegging; in een ander
dossier miskende hij de bepalingen over de begrotingsbehoedzaamheid gedurende de periode van
lopende zaken.
2.2.2

Plaatsing van de opdracht

Aankopen buiten de overheidsopdrachtenregelgeving om
In vier kleine dossiers (voor in totaal 125.000 euro) plaatste de FOD een bestelling, maar die was
niet conform de regelgeving of de FOD kon dit niet (meer) aantonen.
Werkelijke looptijd van de opdracht
In drie dossiers voor de aanschaf van licenties en printers (voor in totaal 7,6 miljoen euro) overschreed de looptijd van respectievelijk vijf of zeven jaar de maximale duur van vier jaar, zonder dat
de FOD in het dossier een behoorlijke formele en materiële motivering verstrekte.
2.2.3

Bekendmaking van de opdracht

In zeven dossiers (voor in totaal 9,4 miljoen euro) kon de FOD één of meerdere voorafgaande
aankondigingen van de opdrachten of wijzigingen aan deze documenten niet aan het Rekenhof
voorleggen.
2.2.4

Selectie van de kandidaten en inschrijvers

Uitsluitingsgronden
Bij acht opdrachten (voor in totaal 9,7 miljoen euro) kon de FOD niet alle uittreksels uit het strafregister voorleggen die nodig waren op basis van het bedrag van de opdracht (zes dossiers) of aantonen dat de firma voldeed aan de uitsluitingsgronden (twee dossiers), zodat het Rekenhof niet
kon nagaan of de FOD de opdrachtnemer niet van de opdracht moest uitsluiten.
Kwalitatieve selectie
Bij vijf overheidsopdrachten (voor in totaal 2,5 miljoen euro) kon de FOD niet aantonen dat de
firma voldeed aan de gestelde kwalitatieve selectiecriteria, zoals de financiële draagkracht, de
specifieke omzet of de technische capaciteit, zodat het Rekenhof niet kon nagaan of de FOD de
weerhouden firma terecht selecteerde.
In drie dossiers (voor in totaal 1,8 miljoen euro) kon de FOD evenmin het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument voorleggen.
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2.2.5

Informatieverplichtingen

Aankondiging van de gegunde opdracht
In vijftien dossiers (voor in totaal 22,6 miljoen euro) die de Europese drempels overschreden, publiceerde de FOD geen aankondiging van gegunde opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen
en het Publicatieblad van de Europese Unie. Die tekortkoming schaadt de transparantie van de
gevolgde gunningsprocedure.
2.2.6

Uitvoering van de opdracht

Borgstelling
In tien dossiers (voor in totaal 6,1 miljoen euro) stelde de opdrachtnemer de borgtocht niet binnen de reglementair bepaalde termijn van 30 dagen, zonder dat de FOD de medecontractant in
gebreke stelde.
Oplevering van de opdracht
Bij vijf dossiers (voor in totaal 2,2 miljoen euro) kon de FOD het reglementair vooropgestelde
proces-verbaal van oplevering van de leveringen of de prestaties niet voorleggen.
Verificatie- en betalingstermijnen
In 21 van de 70 dossiers (voor in totaal 24,9 miljoen euro) overschreed de FOD voor 115 van de
400 geselecteerde facturen (zijnde 28 %) de verificatie- en/of betalingstermijnen opgelegd in het
koninklijk besluit van 14 januari 2013 zonder de van rechtswege verschuldigde verwijlintresten te
betalen.

3

Conclusies en aanbevelingen

Het onderzoek toont aan dat de FOD de overheidsopdrachtenregelgeving behoorlijk beheerst.
Niettemin formuleert het Rekenhof de volgende aanbevelingen om het beheer en de gunning van
de overheidsopdrachten nog meer te optimaliseren:
• de opvolging van het verloop van de aankoopprocedures verder informatiseren en regelmatiger
overgaan tot een risicoanalyse;
• steeds en tijdig de reglementair opgelegde adviezen inwinnen;
• de overheidsopdrachtendossiers degelijker documenteren en archiveren;
• altijd een minimale mededinging organiseren, ook voor opdrachten van beperkte waarde: het
rechtstreeks en zonder enige vorm van mededinging toewijzen van een overheidsopdracht miskent immers de basisbeginselen van de overheidsopdrachtenregelgeving, zoals de gelijkheid en
de transparantie;
• een degelijke motivering bieden bij het gebruik van langlopende overeenkomsten;
• vóór de gunning van de opdracht de verplichte uitsluitingsgronden en de kwalitatieve selectiecriteria nagaan om te verifiëren of de gekozen inschrijver niet moet worden uitgesloten van
de overheidsopdrachtenprocedure en om te vermijden dat de FOD een opdracht gunt aan een
opdrachtnemer die niet voldoet aan de uitsluitingsgronden of aan de selectiecriteria;
• binnen de gestelde termijn ook een aankondiging van gegunde opdracht publiceren voor overheidsopdrachten met een geraamde waarde gelijk aan of hoger dan de drempels voor Europese
bekendmaking, om op die manier de transparantie te bevorderen;
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• e rover waken dat de borgtocht tijdig is gesteld: die geldt immers als waarborg voor de goede en
volledige uitvoering van de opdracht;
• zo nodig een proces-verbaal van oplevering opstellen, de verificatie- en betalingstermijnen respecteren en in voorkomend geval de van rechtswege verschuldigde verwijlintresten betalen.

4

Antwoord van de administratie en de minister

De voorzitter van het directiecomité van de FOD deelde per brief van 5 mei 2021 mee kennis te
hebben genomen van de vaststellingen en aanbevelingen van het onderzoek en kondigde een aantal corrigerende maatregelen aan op het vlak van de voorafgaande adviezen bij en/of vastlegging
van de verbintenissen, de motivering van langlopende overeenkomsten, de archivering van de
dossiers, de aankondiging van gegunde opdrachten, de opvolging van de borgtocht en de verificatie- en betalingstermijnen en het opstellen van het proces-verbaal van oplevering. De minister
van Financiën heeft niet geantwoord.
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FOD Binnenlandse Zaken –
selectie van overheidsopdrachten
geplaatst in 2020
1

Voorwerp van de audit

Het Rekenhof heeft een selectie van overheidsopdrachten onderzocht die de FOD Binnenlandse
Zaken (hierna de 'FOD') in 2020 vastlegde en is nagegaan of die overheidsopdrachten rechtmatig
en overeenkomstig de regelgeving werden geplaatst en uitgevoerd. Het evalueerde ook de interne
beheersing op het aankoopproces.
Er werden 45 dossiers geselecteerd, voor een totaalbedrag van 6,5 miljoen euro inclusief btw123 , op
een totaal van 750 vastleggingen voor een bedrag van afgerond 56,4 miljoen euro124 .
De in 2020 vastgelegde overheidsopdrachten gaan vooral over raamovereenkomsten bij de
FOD BOSA, de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, de FOD Economie, FOR-CMS (de Federale
Opdrachtencentrale) , Smals vzw, Egov vzw en de gewestelijke energiemaatschappijen (28,8 miljoen euro), leveringen van (IT-)materiaal (10,2 miljoen euro) en (IT-)consultancy (9,1 miljoen euro).
De overige verbintenissen (zowat 8,3 miljoen euro) gingen onder meer over werken, diensten van
bewaking, onderhoudswerken, opleidingen, vertalingen, drukwerk, organisatie van evenementen, schoonmaak, reiskosten en diverse erelonen.
De onderzochte dossiers werden geselecteerd uit deze kredietvastleggingen met uitzondering van
deze genomen op de raamovereenkomsten. Bij de selectie hield het Rekenhof rekening met het
voorwerp, het bedrag en de gunningswijze van de opdrachten met het oog op voldoende materialiteit en inhoudelijke verscheidenheid in de onderzochte opdrachten en gunningsprocedures.
De selectie van het Rekenhof bestond vooral uit leveringen van (IT-)materiaal (2,9 miljoen euro),
(IT-)consultancy (2,1 miljoen euro) en werken (0,8 miljoen euro). Daarnaast ging het ook om opdrachten voor diensten van bewaking, opleidingen en schoonmaak (0,7 miljoen euro).
Het onderzoek werd uitgevoerd in het eerste semester van 2021 aan de hand van de dossierstukken die in Fedcom beschikbaar waren, de bijkomende informatie die de FOD digitaal beschikbaar
stelde en de antwoorden die hij heeft gegeven op de bijkomende vragen van het Rekenhof.
Het Rekenhof stuurde zijn verslag op 18 augustus 2021 naar de voorzitter van het directiecomité
van de FOD. Zij antwoordde op 10 september 2021. Haar antwoord werd verwerkt in een verslag
dat op 10 november 2021 naar de minister van Binnenlandse Zaken werd gezonden. Deze brief
bleef onbeantwoord.

123 Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen inclusief btw.
124 Er werd enkel rekening gehouden met de opdrachten hoger dan 10.000 euro inclusief btw. Dertien van de 45 opdrachten
betroffen meerjarige opdrachten die al in 2018 en 2019 werden gegund, maar waarvoor een jaarlijkse vastlegging werd
genomen in 2020.
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2

Vaststellingen

2.1

Interne beheersing van de aankoopprocessen

De FOD beschikt niet over een centrale aankoopdienst, maar over een hybride organisatiestructuur van het aankoopproces, waarbij enerzijds de directies en de diensten zelf hun aankopen en
overheidsopdrachten organiseren op hun domein en anderzijds de Strategische Aankoopdienst
coördinerend optreedt voor de gecentraliseerde overheidsopdrachten (GO) in het kader van het
Strategisch Federaal Aankoopoverleg.
De diensten gaan systematisch na of er voor een geplande aankoop een beroep kan worden gedaan op een bestaande raamovereenkomst.
Voor de opdrachten van meer dan 30.000 euro exclusief btw wordt in principe gebruik gemaakt
van de toepassingen e-Notification (Free Market) en e-Tendering, terwijl voor opdrachten boven de
Europese publicatiedrempel systematisch gebruik wordt gemaakt van e-Notification voor de publicatie van de opdracht en e-Tendering voor het ontvangen van de offertes. E-Catalogue wordt gebruikt voor de aankopen via de federale raamovereenkomsten die beschikbaar zijn voor de FOD.
Sinds 2018 stelt de FOD een geïntegreerde meerjarenplanning (over vier jaar) op voor de aankopen.
De Strategische Aankoopdienst heeft diverse algemene of thematische nota’s opgemaakt rond
het beheer van overheidsopdrachten en er zijn modeldocumenten beschikbaar. De directies
en diensten van de FOD maken ook gebruik van de documenten beschikbaar op de website
www.publicprocurement.be van de FOD BOSA.
De operationele diensten staan zelf in voor de opmaak van het volledige bestek (zowel van het administratieve als het technische luik). Zij kunnen voor het administratieve luik een beroep doen
op ondersteuning van de Strategische Aankoopdienst.
Alle directies en diensten (met uitzondering van de Algemene Directie Civiele Veiligheid) leggen hun overheidsopdrachten van meer dan 31.000 euro inclusief btw voor aan een expertisecel
Overheidsdrachten. Deze cel begeleidt desgevraagd ook de operationele diensten bij de plaatsing,
de gunning en de uitvoering van de opdrachten.
De FOD beschikt niet over een geïnformatiseerd systeem om het verloop van de aankoopprocedures op te volgen: de operationele diensten zijn hiervoor verantwoordelijk. Zij garanderen ook de
volledigheid, de beschikbaarheid en de archivering van het aankoopdossier. De facturen worden
gearchiveerd door de stafdienst Budget en Beheerscontrole (B&BC).
Er bestaat bij de FOD geen risicoanalyse van de aankoopcyclus. In 2016 werd binnen de FOD
weliswaar de cel Corporate Risk Management opgericht, die onder meer als opdracht heeft bij te
dragen aan een effectief en efficiënt systeem van interne beheersing binnen de organisatie alsook
aan een optimale beheersing van de risico's.
Het principe van functiescheiding bij aankopen wordt strikt toegepast door de stafdienst B&BC
voor de directies en diensten van de FOD, conform de voorschriften van de FOD BOSA. De stafdienst B&BC monitort ook de rollentoekenning.
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De FOD beschikt over een actueel delegatiebesluit en over verschillende subdelegatiebesluiten.
De stafdienst B&BC heeft in 2019 een Deontologische Gids voor Overheidsopdrachten uitgewerkt.
2.2

Onderzoek van de dossiers

2.2.1

Voorbereiding van de opdracht

Opmaak van de opdrachtdocumenten
In zeven dossiers (voor in totaal 1,5 miljoen euro) leefde de FOD de regelgeving niet na: in vier
dossiers was er geen (administratief) bestek opgemaakt, in één dossier was dit onzorgvuldig opgesteld op het vlak van de gevolgde gunningsprocedure en de betalingstermijn, en in twee dossiers
werd verkeerdelijk verwezen naar de vorige, niet meer van toepassing zijnde regelgeving.
Raming van de opdracht
In zeven dossiers (voor in totaal 340.000 euro) stelde de FOD vooraf geen raming op, hoewel deze
raming de regels bepaalt die tijdens de gunning en de uitvoering van de opdracht toepasselijk zijn.
Voorafgaand advies van de Inspectie van Financiën
Artikel 15, § 1, 3°, van het koninklijk besluit betreffende de administratieve en begrotingscontrole
van 16 november 1994 bepaalt dat het advies van de Inspectie van Financiën vereist is bij de opstart en de gunning van een overheidsopdracht boven de reglementair bepaalde drempels.
In drie dossiers (voor in totaal 274.000 euro) vroeg de FOD geen voorafgaand advies aan de
Inspectie van Financiën (omdat de verlenging van de opdracht al was ingegaan) of kon het daar in
elk geval geen bewijs van voorleggen aan het Rekenhof.
2.2.2

Plaatsing van de opdracht

Aankopen buiten de overheidsopdrachtenregelgeving om
In zeven kleine dossiers (voor in totaal 227.000 euro) plaatste de FOD een bestelling maar die was
niet conform de regelgeving omdat het gebrek aan mededinging onvoldoende was verantwoord of
omdat de FOD de mededinging niet (meer) kon aantonen.
Gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
In vijf dossiers (voor in totaal 185.000 euro) ontbrak de formele en/of materiële motivering
voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking of
een verwijzing naar één van de limitatief opgesomde toepassingsgevallen opgesomd in de
Overheidsopdrachtenwet 2016.
Bij twee opdrachten (voor in totaal 243.000 euro) beriep de FOD zich op de technische specificiteit om de opdracht zonder enige mededinging te plaatsen, zonder dit degelijk inhoudelijk te
motiveren.
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2.2.3

Selectie van de kandidaten en inschrijvers

Verplichte uitsluitingsgronden
Bij negen opdrachten (voor in totaal 492.000 euro) respecteerde de FOD de regelgeving niet: in
drie dossiers gaf hij toe de uitsluitingsgronden niet te hebben onderzocht, in één dossier kon de
FOD het uittreksel uit het strafregister niet voorleggen en in vier dossiers gold dit voor de overige
vereiste documenten die aantonen dat de firma voldeed aan de uitsluitingsgronden, zodat het
Rekenhof niet kon nagaan of de FOD de opdrachtnemer niet van de opdracht moest uitsluiten. In
één dossier vermeldde het gunningsverslag dat de firma voldeed aan de uitsluitingsgronden, terwijl de documenten die dit moeten aantonen, maanden later zijn gedateerd.
2.2.4

Uitvoering van de opdracht

Borgstelling
Acht dossiers (voor in totaal 1,7 miljoen euro) bevatten één van de volgende tekortkomingen: de
opdrachtnemer stelde geen borgtocht, de FOD kon het bewijs van borgtocht niet voorleggen, de
opdrachtnemer stelde deze niet binnen de reglementair bepaalde termijn van 30 dagen zonder dat
de FOD hem in gebreke stelde of de FOD berekende de borgtocht foutief.
Verificatie- en betalingstermijnen
Het Rekenhof selecteerde voor de 45 dossiers in totaal 124 facturen waarin het de verificatie- en
betalingstermijnen is nagegaan. In tien dossiers (voor in totaal 3,3 miljoen euro) overschreed de
FOD voor negentien facturen (zijnde 15 %) de verificatie- en/of betalingstermijnen opgelegd in het
koninklijk besluit van 14 januari 2013, zonder de van rechtswege verschuldigde verwijlintresten te
betalen.
De gefactureerde bedragen, behalve in één dossier, waren echter steeds conform de geplaatste
overheidsopdrachten.

3

Conclusies en aanbevelingen

Het onderzoek toont aan dat de FOD de overheidsopdrachtenregelgeving behoorlijk beheerst.
Niettemin formuleert het Rekenhof een aantal aanbevelingen om het beheer en de gunning van
de overheidsopdrachten te optimaliseren:
• de opvolging van het verloop van de aankoopprocedures verder informatiseren en overgaan tot
een risicoanalyse;
• de bestekken zorgvuldiger opstellen en nalezen op eventuele administratieve
onzorgvuldigheden;
• steeds en tijdig de reglementair opgelegde adviezen inwinnen;
• de overheidsopdrachtendossiers degelijker documenteren en archiveren;
• systematisch een raming van de opdracht maken;
• altijd een minimale mededinging organiseren, ook voor opdrachten van beperkte waarde;
• een degelijke motivering bieden bij het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
• vóór de gunning van de opdracht de verplichte uitsluitingsgronden nagaan om te verifiëren of
de gekozen inschrijver niet moet worden uitgesloten van de overheidsopdrachtenprocedure en
om te vermijden dat de FOD een opdracht gunt aan een opdrachtnemer die niet voldoet aan de
uitsluitingsgronden;
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• e rover waken dat de borgtocht tijdig is gesteld, dit nauwgezet opvolgen en de borgtocht correct
berekenen;
• de verificatie- en betalingstermijnen respecteren en in voorkomend geval de van rechtswege
verschuldigde verwijlintresten betalen.

4

Antwoord van de administratie en de minister

De voorzitster van het directiecomité van de FOD deelde in een brief van 10 september 2021 mee
dat ze geen commentaar had op de vaststellingen en aanbevelingen en dat ze deze ter harte zal
nemen bij het plaatsen van nieuwe overheidsopdrachten. De minister van Binnenlandse Zaken
heeft niet geantwoord.
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FOD Mobiliteit en Vervoer –
selectie van overheidsopdrachten
geplaatst in 2018 en 2019
1

Voorwerp van de audit

Het Rekenhof heeft een selectie van overheidsopdrachten onderzocht die de FOD Mobiliteit en
Vervoer (hierna de 'FOD') in 2018 en 2019 vastlegde. Hierbij ging het na of de FOD de overheidsopdrachten rechtmatig en overeenkomstig de regelgeving plaatste en uitvoerde.
Het evalueerde tijdens dit onderzoek ook de interne beheersing op het aankoopproces.
Het Rekenhof selecteerde 73 dossiers voor een totaalbedrag van 6,1 miljoen euro inclusief btw125
uit een totaal van 300 opdrachten voor een bedrag van afgerond 18,2 miljoen euro126 .
De overheidsopdrachten geplaatst tijdens de begrotingsjaren 2018 en 2019 gaan vooral over
raamovereenkomsten bij de FOD BOSA, de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, de aankoopcentrale FOR-CMS, Smals vzw en Egov vzw (10,8 miljoen euro), consultancy (3 miljoen euro),
IT-onderhoud, -werking en ‑consultancy (1,8 miljoen euro) en leveringen van (IT-)materiaal
(1,4 miljoen euro). Het saldo (1,2 miljoen euro) bestaat hoofdzakelijk uit overheidsopdrachten van
diensten zoals opleidingen, vertalingen, organisatie van evenementen en juridische en boekhoudkundige dienstverlening 127.
De onderzochte dossiers werden geselecteerd uit deze kredietvastleggingen met uitzondering van
deze genomen op de raamovereenkomsten. De selectie van het Rekenhof bestond dus uit consultancy (3 miljoen euro), IT-onderhoud, -werking en ‑consultancy (1,7 miljoen euro), leveringen van
(IT-)materiaal (1 miljoen euro) en overheidsopdrachten van de bovenvermelde diensten (0,4 miljoen euro). Bij die selectie hield het rekening met het voorwerp, het bedrag en de gunningswijze
van de opdrachten met het oog op het bekomen van voldoende materialiteit en inhoudelijke verscheidenheid in de onderzochte opdrachten en gunningsprocedures.
Het onderzoek werd uitgevoerd in het vierde kwartaal van 2020 aan de hand van de in Fedcom digitaal beschikbare informatie en de antwoorden op de bijkomende vragen die het Rekenhof heeft
gesteld.
Het Rekenhof stuurde zijn verslag op 3 maart 2021 naar de voorzitster van het directiecomité
van de FOD, die op 2 april 2021 antwoordde. Haar antwoord werd verwerkt in een verslag dat op
23 juni 2021 naar de minister van Mobiliteit werd gezonden. Deze brief bleef onbeantwoord.

125 Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen inclusief btw.
126 Er werd enkel rekening gehouden met de opdrachten hoger dan 10.000 euro inclusief btw.
127 Voor dit onderzoek werd geen rekening gehouden met de overheidsopdrachten van werken in het kader van het zgn.
Belirisfonds. Deze uitgaven zullen op termijn immers het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk onderzoek.
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2

Vaststellingen

2.1

Interne beheersing van de aankoopprocessen

Het aankoopproces is deels gecentraliseerd binnen de FOD. De meeste gemeenschappelijke behoeften worden gegroepeerd, zoals bijvoorbeeld ICT, logistiek, abonnementen, opleidingen en juridische diensten. De overige aankopen gebeuren per Directoraat-Generaal, dienst of programma.
De FOD stelt een meerjarenplanning van de aankopen op, waarvan de jaarlijkse planning wordt
opgenomen in de kredietreserveringen in FEDCOM.
De FOD maakt systematisch gebruik van de e-Procurement-toepassingen, zoals e‑Notification en
FreeMarket voor het bekendmaken van opdrachten, e-Tendering voor het indienen van aanvragen
tot deelneming en offertes, en e-Catalogue voor het raadplegen van catalogi.
Alle opdrachten waarvoor het advies van de Inspectie van Financiën vereist is en waarvan de
voorzitster van het directiecomité of de minister de bevoegde ordonnateur is, moeten voor visum
worden voorgelegd aan een centrale dienst Overheidsopdrachten binnen de stafdienst Budget,
Beheercontrole en Logistiek. Deze dienst staat ook in voor de plaatsing van een aantal opdrachten
en biedt ondersteuning aan de financiële cellen van de verschillende Directoraten-Generaal, dit
zowel tijdens de voorbereiding als tijdens de plaatsing van de opdrachten.
De taken en bevoegdheden van de centrale dienst Overheidsopdrachten zijn niet geformaliseerd, maar zijn opgenomen in verschillende documenten, zoals procesbeschrijvingen, templates
en presentaties. De FOD kondigt aan de taken en verantwoordelijkheden van de centrale dienst
Overheidsopdrachten te zullen formaliseren in één document.
De risico’s die inherent zijn aan een aankoopproces worden volgens de FOD beheerst door maatregelen die ingebouwd zitten in het aankoopproces. De toegekende rollen in FEDCOM worden jaarlijks geanalyseerd en getoetst aan de principes van functiescheiding. Indien onverenigbare rollen
toch worden gecombineerd, worden bijkomende maatregelen doorgevoerd.
Templates van typedocumenten zijn beschikbaar op de Sharepoint van de FOD.
De FOD beschikt niet over een geïnformatiseerd systeem om het verloop van de aankoopprocedures op te volgen. De dossiers worden opgevolgd aan de hand van Exceltabellen, gedeeld op de
Sharepoint.
De FOD kondigt aan dat hij de aankoopprocessen zal actualiseren, deze die in gebruik zijn in
de verschillende diensten zal harmoniseren en meer aandacht zal besteden aan risicoanalyse en
-beheersing.
2.2

Onderzoek van de dossiers

2.2.1

Voorbereiding van de opdracht

Opmaak van opdrachtdocumenten
In vijf dossiers (voor in totaal 390.000 euro), waarbij de FOD zich beriep op de technische specificiteit van de leveringen, liet hij na een bestek op te maken. In vier van de vijf dossiers werd
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weliswaar een beroep op de mededinging gedaan, zonder in de aanvraag tot indiening van een
offerte echter te vermelden dat de aankoop onderworpen was aan het overheidsopdrachtenrecht.
In twee van deze laatste vier dossiers verlengde de FOD de vooropgestelde datum voor de indiening van de offertes zonder dat hiervoor objectieve redenen aanwezig leken te zijn. De FOD weet
deze verlenging aan uitzonderlijke omstandigheden. In beide gevallen bleek de laatst ontvangen
offerte bovendien de goedkoopste te zijn in vergelijking met de eerder ontvangen offerte(s).
De FOD zal in de toekomst, behalve voor opdrachten van beperkte waarde, steeds een bestek
opstellen.
Vermelden van merknamen in de opdrachtdocumenten
In vijf dossiers (voor in totaal 340.000 euro) vermeldde de FOD een merknaam. Hoewel in één
dossier ook gelijkwaardige toestellen mochten worden aangeboden, was het Rekenhof van oordeel dat een nauwkeurige omschrijving van het gewenste materiaal, zonder vermelding van een
merknaam, mogelijk was.
In de vier overige dossiers, voor de aankoop van servers, vermeldde de FOD in de prijsaanvraag en
zonder dit omstandig te verantwoorden, zeer specifieke technische vereisten en een merknaam,
waardoor slechts één type server in aanmerking kwam. Door de systematische uitbreiding naar
acht servers bevindt de FOD zich momenteel ook in een situatie van leveranciersafhankelijkheid.
Het Rekenhof stelde bovendien vast dat de FOD bij de eerste aankoop van drie servers in 2015 niet
aantoonde dat hij een vergelijking tussen verschillende systemen maakte.
De FOD deelde mee dat hij de operationele diensten zal wijzen op het restrictieve karakter van
deze uitzonderingen en op de noodzaak tot een voorafgaandelijke marktanalyse en deugdelijke
motivering.
Afwijkingen van de bepalingen van het koninklijk besluit van 14 januari 2013
In vier dossiers (voor in totaal 342.000 euro) week het bestek af van de bepalingen van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 op het vlak van de vertragingsboetes of de borgtocht, zonder dat de
FOD deze afwijkingen vooraan in het bestek vermeldde en degelijk motiveerde. Deze afwijkingen
waren dus rechtsongeldig.
De FOD zal de afwijkingen voortaan vooraan in de bestekken opnemen en laten verantwoorden.
2.2.2

Plaatsing van de opdracht

Gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
In drie vastleggingen voor de aanstelling van een advocaat in het kader van een vertegenwoordiging in rechte (voor in totaal 140.000 euro) beriep de FOD zich op de dringendheid om de opdracht toe te wijzen zonder mededinging. Het Rekenhof wees de FOD erop dat hij zich voor dit
type opdracht beter kan beroepen op artikel 125 van het KB Plaatsing 2017 en de opdracht plaatsen
na raadpleging, indien mogelijk, van de voorwaarden van meerdere advocaten, maar zonder te
verzoeken om indiening van offertes.
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Bij drie opdrachten (voor in totaal 219.000 euro) beriep de FOD zich op de technische specificiteit
of op exclusieve rechten om de opdracht zonder enige mededinging te plaatsen, zonder hiervoor
een deugdelijke materiële verantwoording te verstrekken. In twee van deze dossiers bleek uit de
door de FOD geboden toelichting bovendien dat wel degelijk mededinging mogelijk was, maar
dat deze, gelet op de tijdswinst en de bijkomende kosten voor eventuele alternatieven, niet werd
overwogen.
De FOD wees erop dat voor de aanduiding van advocaten inmiddels een procedure is uitgewerkt,
steunend op artikel 125 van het KB Plaatsing 2017, en dat het ontbreken van mededinging nauwgezetter formeel en materieel moet worden gemotiveerd in een gemotiveerde gunningsbeslissing.
Verplichte uitsluitingsgronden
Bij negentien opdrachten (voor in totaal 1,8 miljoen euro) liet de FOD na de verplichte uitsluitingsgronden exhaustief na te zien aan de hand van geactualiseerde certificaten en documenten: in al
deze dossiers verzuimde hij immers de reglementair opgelegde uittreksels uit het strafregister op
te vragen. In drie dossiers ontbraken bovendien andere attesten.
De FOD weet deze vaststellingen aan een vergetelheid of een gebrekkige archivering. De digitalisering van de aankoopprocedures en een aanpassing van de modelbestekken, waarbij de uittreksels uit het strafregister voortaan aan de offerte moeten worden toegevoegd of in voorkomend
geval worden opgevraagd, moeten hieraan tegemoetkomen.
Formulering van de kwalitatieve selectiecriteria
Bij tien opdrachten (voor in totaal 1 miljoen euro) liet de FOD na een gepast niveau te verbinden aan de in de opdrachtdocumenten opgenomen kwalitatieve selectiecriteria. Zo wordt bv. een
“grondige kennis van de ISO 27000 normen of equivalent” of “een grondige kennis van diensten met
betrekking tot intelligente vervoerssystemen” vereist om de technische bekwaamheid van de inschrijver aan te tonen, of moet de inschrijver “over voldoende technici en technische organen beschikken of kunnen beschikken”.
Acht van deze tien opdrachten plaatste de FOD bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, waarvan de waarde lager ligt dan de drempel voor Europese bekendmaking,
en waarbij de bepalingen betreffende de kwalitatieve selectiecriteria niet van toepassing zijn. Het
Rekenhof is echter van oordeel dat, indien de FOD toch kwalitatieve selectiecriteria opneemt in
deze opdrachtdocumenten, hij hieraan best ook een gepast te behalen niveau verbindt.
De FOD deelde mee dat hij het toezicht op deze tekortkomingen heeft versterkt en dat hij de
modeldocumenten op basis daarvan heeft aangepast. Hij wees de operationele diensten ook op
het feit dat kwalitatieve selectiecriteria niet vereist zijn bij dergelijke onderhandelingsprocedures
zonder bekendmaking.
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2.2.3

Informatieverplichtingen

Notificatie aan de inschrijvers
In drie dossiers onder de Europese drempels (voor in totaal 211.000 euro) kon de FOD niet aantonen dat hij aan de informatieverplichtingen had voldaan.
De FOD kondigde aan dat hij zijn diensten zou herinneren aan de informatieverplichtingen.
Aankondiging van de gegunde opdracht
In twee dossiers (voor in totaal 590.000 euro) die de Europese drempels overschreden, publiceerde de FOD geen aankondiging van gegunde opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en het
Publicatieblad van de Europese Unie. Die tekortkoming schaadt de transparantie van de gevolgde
gunningsprocedure.
Ook op dit punt herinnerde de FOD de operationele diensten aan de voorschriften.
2.2.4

Uitvoering van de opdracht

Borgstelling
In drie dossiers (voor in totaal 1 miljoen euro) stelde de opdrachtnemer de borgtocht niet, zonder
dat de FOD de medecontractant in gebreke stelde of dat hij dit bewijs kon voorleggen.
De FOD werkte inmiddels een opvolgingssysteem uit voor de ontvangst van het bewijs van
borgtocht.
Oplevering van de opdracht
Bij zestien van de 140 onderzochte facturen (voor in totaal 276.000 euro) leverde de FOD de uitgevoerde werken, leveringen of de prestaties niet tijdig op.
Afwijking van de betalingsmodaliteiten
In zes dossiers (voor in totaal 831.000 euro) liet de FOD tijdens de uitvoering van de opdracht
betalingen in mindering toe, die niet opgenomen waren in het bestek, dat hiervoor evenmin modaliteiten bepaalde.
De FOD deelde mee dat hij zijn diensten zou wijzen op de bepalingen over betalingen in mindering.
Betalingstermijnen
Voor veertien van de onderzochte 140 facturen (voor in totaal 371.000 euro) overschreed de FOD
de betalingstermijnen opgelegd in het koninklijk besluit van 14 januari 2013 zonder de van rechtswege verschuldigde verwijlintresten te betalen.
Meerdere processen lopen binnen de FOD om de tijdige betaling van de facturen te waarborgen.
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Toepassing van de vertragingsboetes
De FOD liet in vier dossiers (voor in totaal 322.000 euro) na de van rechtswege toepasselijke vertragingsboetes af te houden omdat de vertraging volgens hem niet (geheel) te wijten was aan de
opdrachtnemer, omdat onvoorzienbare omstandigheden de uitvoering hebben vertraagd of omdat de FOD geen schade had geleden door de vertraging.
De FOD kondigde aan nogmaals de aandacht te zullen vestigen op de verplichte toepassing van
de vertragingsboetes.

3

Conclusies en aanbevelingen

Het onderzoek toont aan dat de FOD de overheidsopdrachtenregelgeving behoorlijk beheerst.
Niettemin formuleert het Rekenhof de volgende aanbevelingen om het beheer en de gunning van
de overheidsopdrachten nog meer te optimaliseren:
• de opvolging van het verloop van de aankoopprocedures verder informatiseren en regelmatig
overgaan tot een risicoanalyse;
• steeds een bijzonder bestek opmaken indien de reglementering dit voorschrijft;
• afwijkingen op de bepalingen van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 steeds vooraan in
het bijzonder bestek vermelden en deze degelijk motiveren;
• enkel merknamen vermelden in de wettelijk toegestane gevallen;
• een degelijke motivering bieden indien de FOD zich beroept op de technische specificiteit voor
het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking;
• vóór de gunning van de opdracht de verplichte uitsluitingsgronden nagaan om te verifiëren of
de gekozen inschrijver niet moet worden uitgesloten van de overheidsopdrachtenprocedure en
om te vermijden dat de FOD een opdracht gunt aan een opdrachtnemer die niet voldoet aan de
uitsluitingsgronden;
• een passend niveau verbinden aan de kwalitatieve selectiecriteria;
• binnen de gestelde termijn ook een aankondiging van gegunde opdracht publiceren voor overheidsopdrachten met een geraamde waarde gelijk aan of hoger dan de drempels voor Europese
bekendmaking, om op die manier de transparantie te bevorderen;
• erover waken dat de borgtocht is gesteld en desgevallend de nodige maatregelen treffen: de
borgtocht geldt immers als waarborg voor de goede en volledige uitvoering van de opdracht;
• tijdig een proces-verbaal van oplevering opstellen, de betalingstermijnen respecteren en in
voorkomend geval de van rechtswege verschuldigde verwijlintresten betalen en de vertragingsboetes strikt toepassen.

4

Antwoord van de administratie en de minister

De voorzitster van het directiecomité van de FOD deelde in een brief van 2 april 2021 mee dat ze
het merendeel van de vaststellingen en aanbevelingen van het onderzoek onderschreef. Ze kondigde een aantal corrigerende maatregelen aan die rechtstreeks in dit artikel zijn verwerkt. De
minister van Mobiliteit heeft niet geantwoord.
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Kentekenplaten – beheer van
de concessie door de Staat samenvatting
1

Context en voorwerp van de audit

Tot 2010 reikte de Directie Inschrijving van Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer de
kentekenplaten voor voertuigen uit. In dat jaar werd die taak uitbesteed om de kentekenplaat op
Europees formaat in te voeren. Na een inmededingingstelling mondde de uitbesteding in 2010 en
in 2019 uit in concessieovereenkomsten met de tijdelijke vereniging bpost SA – Speos Belgium NV
voor de productie, verdeling en schrapping van kentekenplaten en voor het versturen van kentekenbewijzen. De huidige overeenkomst, met een waarde van 240 miljoen euro exclusief btw128 ,
ging van start op 1 augustus 2019 voor maximum zes jaar.
Het Rekenhof heeft onderzocht of er in het uitbestedingsbeleid van de opdracht voor het uitreiken
van kentekenplaten en -bewijzen voor voertuigen doelstellingen werden bepaald qua zuinigheid,
doeltreffendheid en kwaliteit van de dienstverlening en of die doelstellingen werden gehaald. Het
ging na of de concessie strookt met de wetgeving over concessies en of de uitvoering van de concessie doeltreffend wordt omkaderd en opgevolgd.
De audit is gebaseerd op onderzoek van documentatie en juridische analyses, vragenlijsten en
interviews.
Dit artikel vat het gedetailleerde verslag samen dat het Rekenhof onlangs over de audit publiceerde 129 . Het vermeldt de belangrijkste vaststellingen en aanbevelingen. De FOD Mobiliteit en
Vervoer heeft gereageerd op het ontwerpverslag van het Rekenhof in een brief van 14 december 2021. Zijn antwoord wordt samengevat in dit artikel en integraal behandeld in het gedetailleerde verslag.

128 Bedrag vermeld door de DIV in de aankondiging van gegunde concessie. Het stemt overeen met de vergoedingen die de
gebruikers betalen voor het geheel van prestaties in verband met de uitreiking van een kentekenplaat voor hun voertuig,
die worden geïnd door de concessiehouder. Het bedrag bevat niet de ontvangsten die zijn gekoppeld aan de reservering
van gepersonaliseerde kentekenplaten (door het Rekenhof geraamd op 6.000.000 euro/jaar op basis van informatie mee
gedeeld in de nota aan de ministerraad van 24 augustus 2017).
129 Rekenhof, Kentekenplaten. Beheer van de concessie door de Staat, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Brussel, april 2022, 47 p., www.rekenhof.be.
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2

Vaststellingen

2.1

Uitbestedingsbeleid

2.1.1

Beslissing tot uitbesteding

In het tweede semester 2009 stelde de DIV op vraag van de ministerraad een analysenota op met
de wijzigingen op logistiek, budgettair en beveiligingsvlak die voortvloeien uit de invoering van
de Europese kentekenplaat in België. De analyse concludeert dat de vervaardiging en uitreiking
van kentekenplaten en kentekenbewijzen moet worden uitbesteed. Die conclusie wordt ondersteund door een financiële vergelijking (business case), door de DIV, tussen eigen beheer en uitbesteding. Volgens die analyse werden de kosten voor de vervaardiging en de verdeling destijds op
nagenoeg 29 miljoen euro exclusief btw per jaar130 geraamd.
De ministerraad vroeg de staatssecretaris voor Mobiliteit en Vervoer op 4 december 2009 op basis
van die nota’s om een plaatsingsprocedure op te starten. Vervolgens werd in juli 2010 een concessieovereenkomst ondertekend met de tijdelijke vereniging bpost SA – Speos Belgium NV.
De beslissing tot uitbesteding werd weliswaar voorafgegaan door een analyse, maar het Rekenhof
kon de financiële ramingen niet verifiëren die aantoonden dat uitbesteding zuiniger en efficiënter
was dan eigen beheer. Er is immers geen uitleg meer beschikbaar over de hypothesen van de berekening in de business case, omdat de beslissing zo lang geleden is genomen.
2.1.2

Aan de uitbesteding gekoppelde doelstellingen

Overeenkomstig de ramingen die aan de ministerraad werden meegedeeld, kon via de uitbesteding van de opdrachten een jaarlijkse besparing van 3.627.000 euro worden gerealiseerd. Dat was
het budget dat tot 2010 de kosten dekte voor de vervaardiging en verzending van kentekenplaten
en kentekenbewijzen. De DIV noteerde ook een vermindering met dertien voltijdse equivalenten
(VTE), die tot dan toe werden ingezet voor de uitbestede taken.
Wat de kwaliteit van de dienstverlening betreft, werden in de concessie van 2010 131 weliswaar
operationele doelstellingen geformuleerd in de vorm van indicatoren (service level agreements SLA’s132) gekoppeld aan streefwaarden en boetes, maar die streefwaarden en boetes verdwenen in
de tweede concessie die in 2019 werd gegund.
Volgens het Rekenhof kunnen indicatoren zonder streefwaarden een negatieve invloed hebben op
de kwaliteit en de doeltreffendheid van de opvolging van de prestaties van de concessiehouder.
De laattijdige vastlegging op 17 augustus 2021, dit is twee jaar na aanvang van de concessie, van
een streefwaarde voor de inachtneming van de leveringstermijnen was bedoeld om die toestand
gedeeltelijk te verhelpen 133 .

130 Nota’s aan de ministerraad van 13 november 2009 en 4 december 2009.
131 Het bestek legde de streefwaarden voor de SLA’s op en verplichtte de concessiehouder ertoe de boetes te bepalen voor het
geval die waarden niet werden gehaald.
132 Met SLA’s worden de kwaliteitsniveaus bedoeld die de concessiehouder tijdens de uitvoering van de overeenkomst
moet halen. Ze hebben onder meer betrekking op de leveringstermijnen, de beschikbaarheid van de helpdesk en van de
IT-toepassing.
133 Aan de andere indicatoren, zoals de ICT-incidenten en de bereikbaarheid van het callcenter, is geen streefwaarde gekoppeld.
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2.1.3

Vergoedingen

In 2006 was de vergoeding die gebruikers voor gewone inschrijvingen moesten betalen, afgeschaft. In 2010 werd ze echter opnieuw ingevoerd om de concessie te financieren. Aanvankelijk
werd ze vastgelegd op 20 euro, gebaseerd op de offerte van de concessiehouder, maar in december 2011 werd ze opgetrokken naar 30 euro. De DIV verwees voor die beslissing naar de evolutie
van het indexcijfer en de noodzaak om bepaalde operationele kosten te dekken. De concessiehouder int ook andere vergoedingen die al bestonden voor de uitbesteding 134 .
Een vergoeding moet overeenkomstig de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof135 in verhouding
staan tot de waarde van de dienst die in ruil wordt verstrekt. De jaarlijkse netto-ontvangsten van
de DIV overstijgen echter haar voornaamste directe kosten. De DIV raamt die op minstens 44 miljoen euro tussen 2012 en 2018 136 . In 2020 haalde de DIV 9 miljoen euro binnen uit de uitvoering van
de concessie, d.i. 5 miljoen euro meer dan haar voornaamste kosten voor die opdracht 137.
Volgens het Rekenhof moet de Staat het bedrag van de vergoedingen in hun geheel objectief kunnen berekenen, met inbegrip van de kostenstructuur van de concessiehouder. Zonder een dergelijke objectieve berekening kan de DIV niet aantonen dat de vergoedingen in verhouding staan tot
de kosten van de Staat.
In haar antwoord op het ontwerpverslag van het Rekenhof bevestigt de DIV dat die overschrijding
niet meer actueel is: in 2021 ontving de FOD 9.822.590,36 euro uit de concessie en bedroeg het verschil nog maar 1.150.590 euro. De elementen die de DIV voorlegde, volstonden echter niet om na
te gaan of de bedragen en hun koppeling aan de prestaties die de vergoedingen dekken, kloppen.
2.1.4

Impact van de uitbesteding

Naast de bovenvermelde budgettaire besparing en de daling van het aantal VTE zorgt de uitbesteding voor een ontvangst uit de vergoedingen die de gebruikers betalen en die de concessiehouder
deels aan de Staat doorstort op basis van het aantal afgeleverde kentekenplaten en -bewijzen.

134 De vergoeding van 30 euro is de meest courante. Het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling
van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen bevat nog andere vergoedingen, onder andere voor
handelaarsplaten, transitplaten of gepersonaliseerde platen.
135 Grondwettelijk Hof, arrest nr. 164/2003 van 17 december 2003, nr. 54/2008 van 13 maart 2008 en nr. 89/2010 van 29 juli 2010.
136 Dat bedrag houdt alleen rekening met de netto-ontvangsten uit de vergoeding voor de gewone kentekenplaten. Daarbij
komen nog de ontvangsten uit de andere vergoedingen. Op basis van de bezorgde facturen en creditnota’s en de wer
kings-, personeels- en ICT-kosten in deze nota, bedragen die netto-ontvangsten in totaal nagenoeg 70 miljoen euro.
137 In de informatie die de DIV in het kader van de audit bezorgde, worden de volgende uitgaven vermeld: jaarlijks 2,3 mil
joen euro personeelskosten (69 VTE) en 1 miljoen euro kosten voor informatica en logistiek. In die bedragen zitten niet de
kosten voor de bezetting van het gebouw, het personeelsbeheer en de algemene kosten. De DIV vermeldt in de nota van
3 september 2018 aan de Inspectie van Financiën nagenoeg 4,7 miljoen euro personeels- en werkingsuitgaven en nagenoeg
1,4 miljoen euro ICT-kosten.
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Tabel 4 – Ontvangsten 2017-2020 in samenhang met de uitbesteding (in euro)
Jaar

Ontvangsten
van de Staat (a)

Ontvangsten
van bpost-Speos (b)

Vergoedingen
gebruikers (a+b)(*)

2017

17.841.410,30

35.026.432,50

52.867.842,80

2018

17.337.668,39

35.272.687,00

52.610.355,39

2019

14.317.197,19

38.248.907,80

52.566.104,99

2020

9.961.927,39

38.856.191,38

48.818.118,77

(*)

In de bedragen van deze kolom zitten noch het extra bedrag (geraamd op 10 miljoen euro per jaar) dat bpost tot
31 juli 2019 (einde van de eerste concessie) aan de gebruikers vroeg om het onmiddellijk bewijs van de schrapping van de
kentekenplaat te verkrijgen, noch de extra vergoeding ontvangen in het kader van de gepersonaliseerde kentekenplaten.

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de DIV
Voor de jaren 2019-2020 verminderen de ontvangsten van de Staat sterk, terwijl die van de concessiehouder stijgen. In 2013 had de concessiehouder immers de eerste concessie gewijzigd waardoor de schrappingskosten hoofdzakelijk ten laste van de gebruiker kwamen (9,75 euro om het
schrappingsattest 138 te krijgen, d.i. een ontvangst van nagenoeg 50 miljoen euro voor de concessiehouder). Die wijziging had geen enkele wettelijke of reglementaire grondslag en werd nooit
geformaliseerd door de DIV. Die was van oordeel dat ze geen verband hield met de concessie. In
de tweede concessie hoeft de gebruiker de extra kosten voor de schrapping van kentekenplaten
niet meer te dragen. Ze vallen voortaan volledig ten laste van de Staat (6,53 euro inclusief btw per
schrapping), wat de lagere ontvangst voor die laatste verklaart.
2.1.5

Evaluatie van de beslissing tot uitbesteding

Bij het verstrijken van de eerste concessie heeft de DIV geen geformaliseerde evaluatie van de uitvoering ervan gemaakt. Er was wel een informele evaluatie die aanleiding gaf tot verbeteringen
in het bestek van de tweede concessie. De DIV is van oordeel dat het niet de bedoeling was de
uitbesteding, waarmee de Staat de mogelijkheid bood om besparingen te realiseren op het vlak
van personeel en budget.
Voor het Rekenhof maakt een volledige en geformaliseerde evaluatie tijdens de concessie het mogelijk om niet alleen de uitvoering van de concessie te evalueren, maar ook om na te gaan of de uitbesteding uiteindelijk de doelstellingen heeft bereikt. Zo kan dan worden bepaald of uitbesteden
nog steeds de meest efficiënte oplossing is om de opdracht van openbare dienstverlening te vervullen. Het is immers cruciaal voor een overheid om steeds na te denken of een beheermethode
moet worden veranderd.
2.2

Wettelijkheid van de procedure voor de plaatsing van de concessie

2.2.1

Naleving van het mededingingsbeginsel

Alleen de oude concessiehouder heeft in het kader van de tweede plaatsingsprocedure een offerte
ingediend. Dat zou kunnen worden verklaard door bepaalde bestekbepalingen die door hun gezamenlijke toepassing hebben geleid tot een concurrentieel onevenwicht in het voordeel van de
eerste concessiehouder.
138 Gebruikers hadden echter de mogelijkheid om hun kentekenplaten kosteloos af te geven bij de DIV of bij een postkantoor
als ze aanvaardden om hun schrappingsattest later per post te ontvangen.
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Bepalingen over de looptijd van de concessie en de leverings- en implementatietermijnen hebben
deze concessiehouder bevoordeeld:
• De looptijd is van acht naar vijf jaar gegaan bij de overgang van de eerste naar de tweede concessie. Die termijn is in het voordeel van de eerste concessiehouder, die zijn investeringen al
heeft afgeschreven. Hoewel dat aantal jaren in overeenstemming is met de regelgeving, is het
essentieel dat de looptijd die aan de toekomstige concessiehouder wordt toegekend, voldoende
redelijk is zodat hij zijn investeringen kan terugverdienen.
• De DIV legt de leveringstermijnen op in de concessiedocumenten. Volgens een mededingende
ondernemer impliceert het vereisteniveau dat in België een site moet worden ingericht waar
kentekenplaten en kentekenbewijzen worden gepersonaliseerd.
• Volgens een geïnteresseerde ondernemer lijkt de implementatietermijn van vier maanden ook
te kort en zou alleen de eerste concessiehouder die in acht kunnen nemen. Volgens de DIV zou
de verlenging van de implementatietermijn hebben geleid tot het risico dat de eerste concessiehouder bezwaar zou aantekenen. Volgens het Rekenhof kan een concessiegevende overheid
geenszins worden verweten dat ze die termijn aanpast aan de capaciteit van verschillende ondernemers om de mededinging te verruimen.
Het Rekenhof stelt vast dat die bepalingen niet werden opgesteld op basis van een marktstudie
over de capaciteiten van andere potentiële ondernemers.
In het bestek van de tweede concessie werden bovendien bepalingen over voorafgaande investeringen in gereedschap en technische uitrusting opgenomen waaraan al moest worden voldaan in
de fase van de indiening van de offertes. Die creëerden op die manier bovenmaatse toetredingskosten voor alle geïnteresseerde ondernemers. De DIV had in het bestek duidelijk een of meer
andere oplossingen moeten opnemen. Zo zou de inschrijver kunnen aantonen dat een derde dat
materiaal ter beschikking zal stellen als de opdracht zou worden gegund, in plaats van de eis dat
hij erover moet beschikken van bij de indiening van de offertes. De DIV zou ook moeten nagaan
of dergelijke vereisten relevant zijn.
Sommige van die bepalingen hebben tot slot betrekking op de financiële sancties. Het ontbreken van doeltreffendheidsindicatoren in de concessiedocumenten van 2018 leidde ertoe dat 100 %
performantie werd geëist, onder meer op het niveau van de leveringstermijnen, wat voor elke
ondernemer een belangrijk risico is. Voor de eventuele concurrenten blijft er bovendien onduidelijkheid omdat niet is omschreven wat wordt verstaan onder laattijdige levering (zie punt 2.3.1) en
omdat de DIV in de informatievergadering onduidelijk communiceerde over de toepassing van de
sancties. Het bestek en de notulen van de informatievergadering spreken elkaar immers tegen en
tijdens deze vergadering werd informatie verstrekt die niet was goedgekeurd door de bevoegde
ordonnateur. Die notulen kunnen het bestek dus niet wijzigen 139 . In die omstandigheden lijkt het
voor een voorzichtige en redelijke ondernemer moeilijk een offerte op te stellen op basis van realistische kosten. De eerste concessiehouder, die goed op de hoogte is van de werking van de administratie, heeft geen rekening gehouden met deze nieuwe vereiste van 100 % prestaties en werd,
op één uitzondering na, nooit beboet (zie punt 2.3.1).

139 Informatie die alleen werd bezorgd aan de inschrijvers die aanwezig waren op de informatievergadering vermeldt dat de
bepaling over de boetes voor laattijdige levering niet betekent dat de boete telkens zal worden toegepast wanneer een
kentekenbewijs of kentekenplaat met vertraging wordt verstuurd en dat na de gunning zal worden gedefinieerd wat met
een laattijdige levering of niet-levering wordt bedoeld. Zie p. 8, punt IX van de notulen van de informatievergadering van
31 juli 2018 die werd georganiseerd in het kader van de in 2018 gelanceerde plaatsingsprocedure.
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Het Rekenhof is tot besluit van oordeel dat de vereisten van het bestek, ondanks een inmededingingstelling van de tweede concessie, de eerste concessiehouder bevoordelen en elke andere ondernemer beletten om de concessie binnen te halen.
De DIV onderstreept in haar antwoord dat die hoge eisen in het bestek noodzakelijk waren om de
continuïteit van de dienstverlening te verzekeren, met eenzelfde niveau van dienstverlening als
dat van de eerste concessie en binnen de vastgelegde implementatietermijn. Ze voegt eraan toe
dat het niet is omdat een hoog niveau wordt gedefinieerd qua selectiecriteria en termijn dat mededinging hierdoor wordt uitgesloten.
Het Rekenhof beveelt de DIV aan een echte marktstudie uit te voeren om de operationele capaciteit van de sectoren in kwestie te leren kennen. Om mededinging in de hand te werken, onder
meer door onderaanneming en partnerschappen, beveelt het Rekenhof de DIV meer in het bijzonder aan een vooraankondiging 140 te publiceren en een voorstelling van het project te organiseren
alvorens de volgende plaatsingsprocedure op te starten. Aan de hand van de informatie die via
die prospectie-operaties wordt verzameld, kan het bestek dan worden geoptimaliseerd om een
kwaliteitsvolle dienstverlening te verkrijgen tegen de beste prijs. Het Rekenhof voegt eraan toe
dat het risico voor de continuïteit van de dienstverlening sterk kan worden verminderd door de
toekenningsprocedure van een concessie een eind voor het aflopen van de lopende concessie op
te starten.
2.2.2

Kwaliteit van de concessiedocumenten

Volgens het Rekenhof had meer aandacht moeten worden besteed aan de opmaak van het bestek,
aangezien sommige bepalingen in tegenspraak zijn met de regelgeving.
Wat de selectiecriteria betreft, stelt het Rekenhof vast dat het criterium over de conformiteit van
de testen bij een erkend laboratorium, wil verifiëren of de geleverde producten tijdens de uitvoering, in overeenstemming zullen zijn met de kwaliteitseisen. Dat punt had later moeten worden
gecontroleerd, in de fase van het onderzoek van de regelmatigheid van de offertes141 . Terwijl een
criterium in principe helder, nauwkeurig en eenduidig moet worden geformuleerd 142 , is het criterium over de omzet voor de prestatie van gelijkaardige diensten onvoldoende nauwkeurig in het
licht van de rechtspraak 143 . Het Rekenhof stelt ook vast dat geen minimum wordt vermeld voor het
referentiecriterium over de technische bekwaamheid 144 .
De wet op de concessies machtigt elke opdrachtgever om zijn plaatsingsprocedure naar eigen
goeddunken te organiseren en dus onderhandelingen met de inschrijvers te voeren. Het bestek
van de DIV omkadert die laatste mogelijkheid nergens. Ook al bieden onderhandelingen een kleinere hefboom als er maar één offerte is, toch had de DIV de kwaliteit van de offerte kunnen

140 Een aanbesteder publiceert een dergelijke aankondiging vooraf om zijn intenties kenbaar te maken inzake de toekomstige
plaatsing van opdrachten of concessies.
141 Artikel 30 van het koninklijk besluit van 25 juni 2017.
142 Artikel 37, § 2, van het koninklijk besluit van 25 juni 2017.
143 Raad van State, arrest nr. 226.574 van 27 februari 2014, www.raadvst-consetat.be.
144 Verslag aan de Koning, artikel 37, § 2, van het koninklijk besluit van 25 juni 2017: “De tweede paragraaf legt op dat elke selectievoorwaarde of criterium voor de beperking van het aantal geselecteerde kandidaten voldoende duidelijk geformuleerd moet
zijn om toe te laten over te gaan tot de selectie van kandidaten of inschrijvers.” De termen 'selectievoorwaarde' en de verplich
ting van duidelijkheid impliceren in principe dat de aanbesteder voor elk criterium dat hij gebruikt, een passend te behalen
niveau moet vastleggen.
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verbeteren via onderhandelingen door uitleg te vragen over het hogere bedrag terwijl de prijs van
een van de hoofdbestanddelen van de platen, m.n. aluminium, significant gedaald was sinds 2010.
De DIV verbindt zich ertoe de aanbevelingen van het Rekenhof over de onderhandeling in het
volgende bestek uit te voeren.
In het gunningsverslag verwart de DIV de regelmatigheid van de offertes en de toepassing van de
gunningscriteria. Zo integreert ze in de fase van de toepassing van de gunningscriteria verkeerdelijk een deel van de controle van de materiële regelmatigheid. Aangezien het om een verplichting
gaat, kunnen echter geen punten worden toegekend voor de inachtneming van de minimumvereisten. Het is dus van essentieel belang die twee fasen te onderscheiden in de gemotiveerde gunningsbeslissing. Een dergelijke verwarring heeft in dit geval immers een onregelmatigheid (het
gebrek aan preciseringen over de beveiliging voor de site van een onderaannemer) gemaskeerd in
de offerte buiten de toegelaten hypothesen.
Tot slot werd de prijsherzieningsformule van 2010 ongewijzigd gehandhaafd in de documenten
van de concessie van 2018, hoewel het Rekenhof daarover zwakke punten had meegedeeld in
auditwerkzaamheden in 2016. De verdeling in percentages voor de componenten van de grondstoffen en de in aanmerking te nemen indexen worden immers aan het oordeel van de concessiehouder overgelaten. Dat gebrek aan precisering leidde tot een inkomstenderving voor de Staat
bij de eerste concessie. Er kan dus ernstig voorbehoud worden geformuleerd bij de relevantie en
de wettigheid van die formule. In 2018 heeft de concessiehouder opnieuw een prijsherziening in
zijn voordeel gevraagd en gekregen op basis van een niet-geverifieerde kostenstructuur en nietgedocumenteerde indexschommelingen 145 .
De DIV had zich er overigens in 2016 toe verbonden voortaan jaarlijks de mogelijkheden van prijsherziening op basis van de werkelijke kosten te onderzoeken. Voor de eerste concessie is die opvolging echter niet gebeurd. In 2021 werd wel een evaluatie gemaakt en de DIV verbindt zich ertoe
dat onderzoek jaarlijks opnieuw te doen en in de toekomstige bestekken de referentieprijsindexen
mee te geven waarmee rekening moet worden gehouden, en ook de wegingen bij de grondstoffen.
2.3

Omkadering en opvolging van de uitvoering van de concessie

2.3.1

Inachtneming van het bestek

Hoewel de concessie globaal werd uitgevoerd overeenkomstig de contractuele regels, werden belangrijke tekortkomingen vastgesteld bij de beveiliging en de financiële sancties.
Veiligheidsaudits
In de loop van de implementatietermijn heeft een veiligheidsaudit tekortkomingen aan het licht
gebracht in de beveiliging van de gebouwen van de concessiehouder. Terwijl de veiligheidsauditor 30 tot 60 dagen had toegekend om de gevraagde corrigerende maatregelen te nemen, heeft de
concessiehouder veertien maanden nodig gehad om alle aanbevelingen uit te voeren. Ondanks die
tekortkomingen in de beveiliging, werd de uitvoering van de concessie niet uitgesteld en heeft de
DIV de sancties uit het bestek niet toegepast, namelijk minstens 2.520.000 euro.

145 Sommige indexen worden niet openbaar gemaakt. De concessiehouder voegde bij zijn brief niet de documenten die de
verhoging van de indexen met betrekking tot de grondstoffen in kwestie rechtvaardigen en die afkomstig zijn van de be
voegde instellingen.
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Volgens de DIV is de veiligheidsauditor (die ze zelf heeft aangewezen) verder gegaan dan het doel
van zijn opdracht. Hij moest alleen nagaan of er anomalieën waren ten opzichte van de beschermingen beschreven in de offerte. Hij hoefde niet te onderzoeken welke wijzigingen moesten worden aangebracht in het beveiligingssysteem om dat te verbeteren. Aangezien de veiligheidsauditor
niet heeft aangegeven dat de offerte niet overeenstemde met de werkelijkheid, met uitzondering
van de safes die in uitvoering waren, hoefde geen enkele boete te worden opgelegd. Wat de safes
betreft, heeft de DIV de boetes niet toegepast gezien de beperkte vertraging en het onevenredig
grote bedrag van de boetes in het bestek.
Het Rekenhof is van oordeel dat de veiligheidsauditor zijn rol niet te buiten is gegaan. Die bestond
erin “tijdens de bezoeken bij de concessiehouder de verschillende vereisten te verifiëren die werden
vermeld in de vragenlijst (bijlage: gunningscriterium beveiliging) en in de offerte van de concessiehouder” alsook “een actieplan op te stellen dat onder meer betrekking had op de volgende elementen:
1° de niet-conformiteiten vastgesteld tijdens de audit; 2° de identificering van beveiligingspunten die
niet in de offerte waren opgenomen en waarvoor maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de opgelegde vereisten” (vertaling). Hij heeft terecht de vragenlijst uit het bestek gebruikt (dezelfde voor
alle sites overigens) om de verschillende vereisten te controleren en hij heeft terecht een actieplan
opgesteld op basis van de antwoorden van de concessiehouder op de gunningscriteria.
Het Rekenhof is van oordeel dat de DIV nauwkeurig en coherent moet omschrijven welke beveiligingsvereisten ze van de concessiehouder verwacht en wat de opdrachten van de veiligheidsauditor zijn. Na de boetes te hebben vastgelegd, waarvan ze vervolgens de proportionaliteit niet zal
betwisten, zou de DIV die boetes moeten toepassen als de corrigerende maatregelen die de veiligheidsauditor voorgesteld heeft, niet tijdig en volledig worden uitgevoerd.
Financiële sancties
Sinds 2017 heeft de DIV geen enkele financiële sanctie aan de concessiehouder opgelegd, met
uitzondering van de maand september 2020 146 . Niettemin vermelden de verslagen die aan het
Rekenhof werden meegedeeld voor de periode 2017 tot augustus 2019 prestatieniveaus onder de
tolerantiegrenzen voor de leveringstermijnen, en voor de periode van augustus 2019 tot september 2020, niveaus onder de 100 % opgelegd in het bestek bij gebrek aan Service Level Agreements (zie
punt 2.2.1). Voor de tweede concessie had de toepassing van artikel 26.a van het bestek ertoe moeten leiden dat de concessiehouder minimum 2.307.000 euro moest betalen 147 (641.000 euro van augustus 2019 tot februari 2020, 1.168.000 euro van maart 2020 tot augustus 2020, 498.000 euro
in september 2020).

146 Er werd een sanctie van 262.840 euro opgelegd voor de vertraagde leveringen in de loop van die maand. Wegens de impact
van de coronamaatregelen op de uitvoering van de prestaties van de concessiehouder heeft de opdrachtgever die boete
berekend op basis van het gemiddelde van de doeltreffendheidspercentages van de voorafgaande maanden die beïnvloed
waren door de pandemie en niet ten opzichte van de door het bestek vereiste 100 %. Dat vloeit voort uit het feit dat de DIV
vrijwillig afzag van de financiële sancties, zoals de concessiehouder had gevraagd. De DIV had die vraag echter moeten
verwerpen aangezien die enkel algemene verantwoordingen aanvoerde zonder concrete elementen waarmee de schade
kon worden bepaald.
147 Het werkelijk verschuldigde bedrag ligt hoger omdat het afhangt van het aantal dagen vertraging, dat niet wordt vermeld
door de concessiehouder, en dat in strijd met het bestek.
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Naast de impact van de COVID 19-crisis148 werden voornamelijk geen financiële sancties opgelegd
omdat de partijen niet hadden gedefinieerd wat een laattijdige levering of niet-levering is. Die
begrippen werden pas in augustus 2021 na onderling akkoord gedefinieerd. Naast de impact op
de mededinging (zie punt 2.2.1) benadrukt het Rekenhof dat die definitie bepalen na de gunning
indruist tegen de belangen van de DIV, die afhankelijk is geworden van zijn concessiehouder. Om
geschillen of het niet-toepassen van sancties te vermijden, is het onontbeerlijk dat die definitie in
de toekomst wordt vastgelegd in het bestek of anders tijdens de onderhandelingen.
Zoals uitgelegd in punt 2.2.1 kunnen de notulen van de informatievergadering, die preciseren dat
de sancties voor laattijdige levering niet systematisch zouden worden gevorderd en dat de notie
van laattijdige levering later zou worden gedefinieerd, bovendien het bestek niet wijzigen. De leveringstermijn moest dus in 100 % van de gevallen worden nageleefd.
2.3.2

Beheersing van de risico’s in samenhang met de uitvoering van de concessie

De tweede concessie wordt opgevolgd door de ondersteuningscel van de directeur-generaal van de
DIV, daarin bijgestaan door diensten die tussenkomen op basis van hun expertise. Het bestek van
de concessie stelt hen tools ter beschikking, zoals vergaderingen van het steering committee, rapporten over de uitvoering, toegang tot de webapplicatie van de concessiehouder, controle-audits
enz. Het Rekenhof stelt echter vast dat bepaalde van die tools worden onderbenut.
Rapportering
De DIV verifieert de kwaliteit van de verslagen die de concessiehouder bezorgt niet, terwijl ze
toegang heeft tot de toepassing van de concessiehouder die in het kader van de concessie werd
ontwikkeld en tot de gegevens van de Kruispuntbank van de voertuigen.
De DIV wijst erop dat ze in specifieke gevallen soms aan de concessiehouder vraagt om gegevens
te controleren 149 . Ze wijst er ook op dat ze ook de mogelijkheid heeft de status van een kentekenplaat op te zoeken in de toepassing van de concessiehouder, maar alleen stuk per stuk, waardoor
het niet mogelijk is de verslagen die de concessiehouder heeft bezorgd, te verifiëren. Het Rekenhof
is bijgevolg van oordeel dat de controles die momenteel worden uitgevoerd op de activiteiten van
de concessiehouder geen waarborg bieden dat de ontvangsten voor de Staat correct zijn berekend.
In haar antwoord verbindt de DIV zich ertoe een maandelijkse controle in te stellen.

148 De DIV heeft vrijwillig afgezien van de toepassing van financiële sancties op de concessiehouder. De DIV had diens vraag
tot vrijstelling echter moeten verwerpen omdat hij de verplichtingen niet had nageleefd die voortvloeien uit de algemene
uitvoeringsregels om onvoorzienbare omstandigheden in te roepen en hij alleen algemene verantwoordingen aanvoerde
zonder concrete elementen waarmee zijn schade kon worden berekend.
149 Het gaat om de situatie waarin een kentekenplaat en een kentekenbewijs worden teruggestuurd wanneer de gebruiker
ze niet in ontvangst heeft genomen ondanks de termijn van 30 dagen en de dubbele aanbieding. De DIV verifieert of
die twee voorwaarden zijn nageleefd alvorens de kentekenplaat en het kentekenbewijs zo nodig terug te sturen naar de
concessiehouder om ze opnieuw aan te bieden. Vervolgens moet bij de facturatie worden gecontroleerd of de verkeer
de schrappingen die de concessiehouder gesignaleerd heeft, overeenstemmen met de vermindering op de factuur van
de schrappingskosten als de kentekenplaat niet werd vernietigd (geval waarbij het parket of de politie tussenkomt in het
schrappingsproces). Er wordt ook een aselecte controle op bepaalde kentekenplaten of kentekenbewijzen uitgevoerd om
te verifiëren of de uitreiking wel gebeurde binnen de te factureren maand en voor de aangegeven prestatie. Die controle
gebeurt via de database van de DIV.
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Steering committee
In de vergaderingen van het steering committee, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de
FOD Mobiliteit en Vervoer en van de concessiehouder, kunnen de vastgestelde problemen worden
verholpen. Het bestek blijkt dat committee ook bevoegdheden toe te kennen om de definitieve
oplevering en de wijzigingen in de loop van de uitvoering goed te keuren. Hoewel de partijen in de
praktijk over die bevoegdheden overleggen, is het Rekenhof van oordeel dat ze enkel zijn verleend
aan de minister, of ingeval die bevoegdheid is gedelegeerd, aan de leidend ambtenaar.
Controle-audits
Het Rekenhof stelt vast dat de bepalingen die de inspecties en controles bij de tweede concessie
omkaderen, zijn verbeterd. Het is echter van oordeel dat de resultaten ervan moesten leiden tot
significante sancties, die niet werden toegepast (zie punt 2.3.1).

3

Conclusies en aanbevelingen

3.1

Conclusies

In 2009 vroeg de federale regering aan de DIV een analysenota over de veranderingen op logistiek,
budgettair en beveiligingsvlak die voortvloeiden uit de invoering van de Europese kentekenplaat
in België. De DIV maakte ook een financiële vergelijking tussen eigen beheer en uitbesteding.
Die documenten toonden aan dat de vervaardiging en uitreiking van de kentekenbewijzen en
kentekenplaten op Europees formaat moesten worden uitbesteed. Omdat er geen uitleg meer beschikbaar was over de onderliggende berekeningshypothesen, kon het Rekenhof de financiële ramingen die de concessie voor de productie en de verdeling rechtvaardigden, niet verifiëren. Er is
bijgevolg niet aangetoond dat uitbesteding interessanter is dan eigen beheer.
Door de uitbesteding kon de DIV een recurrente besparing op de begroting en op personeel noteren (3,6 miljoen euro/jaar en dertien voltijdse equivalenten).
Wat de prestatie-indicatoren betreft, zijn de streefwaarden en de eraan gekoppelde boetes die in
de eerste concessie aanwezig waren, verdwenen in de tweede concessie die in 2018 werd goedgekeurd. Door die afwezigheid in de contractuele documenten kan de administratie de prestaties
van de concessiehouder minder kwalitatief en minder efficiënt opvolgen. De DIV en de concessiehouder zijn in augustus 2021, d.i. meer dan twee jaar nadat de overeenkomst werd gesloten,
tot overeenstemming gekomen over streefwaarden voor de leveringstermijnen om die toestand
gedeeltelijk te verhelpen.
De financiering van de concessie via vergoedingen genereert ontvangsten voor de Staat maar legt
de volledige financiële last bij de gebruikers. In tegenstelling tot de definitie van vergoeding door
het Grondwettelijk Hof, overschreden de netto-ontvangsten van de Staat uit de vergoedingen
sterk de kosten. Ze worden op meer dan 44 miljoen euro geraamd van 2012 tot 2018. De Staat heeft
in 2020 9 miljoen euro geïnd terwijl zijn kosten op 3,3 miljoen euro worden geraamd. In haar antwoord op het ontwerp van auditverslag van het Rekenhof, stelt de DIV dat er nu geen dergelijke
overschrijding meer is. De elementen die ze verstrekt om dat te staven, volstaan echter niet om
na te gaan of het om werkelijke bedragen gaat en of ze samenhangen met de prestaties die door
de vergoedingen worden gedekt. Volgens het Rekenhof moet de Staat de vergoedingen op basis
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van objectieve criteria kunnen berekenen om te zorgen dat ze in de juiste verhouding staan ten
opzichte van zijn kosten.
Tot slot merkt het Rekenhof op dat het bestek voor de tweede concessie werd gewijzigd. De DIV
voerde echter geen volledige en geformaliseerde evaluatie uit aan het einde van de eerste concessie. Een dergelijke evaluatie is nochtans niet alleen nuttig om de concessie beter te implementeren, maar ook om na te gaan of uitbesteding de meest efficiënte oplossing is om deze opdracht van
openbare dienst te vervullen.
Wat de wettigheid van de plaatsingsprocedure betreft, vestigt het Rekenhof er de aandacht op
dat het bestek en de implementatie ervan de mogelijkheden voor de mededingers van de eerste
concessiehouder om de concessie binnen te halen buitensporig beknotten. In het bestek en de
gunningsbeslissing zitten bovendien elementen die de wet- en regelgeving over de plaatsing en de
uitvoering van de concessieovereenkomsten miskennen. Zo moet de prijsherzieningsformule op
objectieve criteria worden gebaseerd op het vlak van de inaanmerkingneming van de grondstoffen
en de bijbehorende evolutie-indexen. Het Rekenhof is bijgevolg van oordeel dat de concessie de
wetgeving op de concessies niet volledig in acht neemt. Het voegt eraan toe dat het risico voor de
continuïteit van de dienstverlening sterk kan worden verminderd door de toekenningsprocedure
van een concessie een eind voor het aflopen van de lopende concessie op te starten.
Wat de omkadering en de opvolging betreft, stelt het Rekenhof tot slot vast dat de concessie weliswaar globaal overeenkomstig het bestek wordt uitgevoerd, maar dat belangrijke tekortkomingen in de beveiliging laattijdig werden geregeld. Het stelt ook vast dat de financiële sancties niet
werden toegepast. De FOD Mobiliteit vordert het gros van de boetes immers niet in. Dat vertegenwoordigt volgens de minimale ramingen van het Rekenhof een verlies van nagenoeg 4,5 miljoen
euro waarvan 2 miljoen euro voor laattijdige levering. Het Rekenhof stelde daarnaast vast dat de
controles op de activiteiten van de concessiehouder ontoereikend zijn om te waarborgen dat alle
ontvangsten voor de Staat correct worden berekend. Het concludeert dat de uitvoering van de
concessie onvoldoende wordt omkaderd en ook opgevolgd.
3.2

Aanbevelingen

Het Rekenhof herneemt hieronder de prioritaire aanbevelingen voor de DIV en de minister van
Mobiliteit. De volledige lijst ervan is terug te vinden in zijn gedetailleerde auditverslag.
3.2.1

Uitbestedingsbeleid

Het Rekenhof beveelt aan meteen te beginnen aan een evaluatie van de huidige beheerwijze en
als de uitbesteding via een concessie wordt voortgezet, streefwaarden te bepalen gekoppeld aan
boetes voor de prestatie-indicatoren van de concessiehouder. De Staat moet er ook voor zorgen dat
de vergoedingen in verhouding staan tot de kosten.
3.2.2

Wettigheid van de plaatsingsprocedure

Het Rekenhof beveelt aan de voorwaarden te scheppen voor effectieve mededinging na afloop van
de tweede concessie, door het bestek te optimaliseren op basis van een tijdig uitgevoerde actieve
marktverkenning. De DIV moet er ook over waken de wetgeving op concessieovereenkomsten
beter na te leven, onder meer wat de prijsherziening betreft.
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3.2.3

Omkadering en opvolging van de uitvoering van de concessie

Om te waarborgen dat de ontvangsten voor de Staat juist zijn, beveelt het Rekenhof aan de prestaties van de concessiehouder grondig op te volgen, door financiële sancties in het bestek op te
nemen en ze toe te passen als de doelstellingen niet worden gehaald.
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NMBS – selectie van
overheidsopdrachten geplaatst
eind 2019 en in 2020
1

Voorwerp van de audit

Het Rekenhof heeft een selectie van overheidsopdrachten onderzocht die de NMBS eind 2019 en
in 2020 plaatste. Hierbij ging het na of de NMBS de overheidsopdrachten rechtmatig en overeenkomstig de regelgeving plaatste en uitvoerde 150 .
De onderzochte dossiers werden geselecteerd uit de overzichtslijsten van overheidsopdrachten die
de NMBS maandelijks voorlegt aan het Rekenhof. Die overzichtslijsten worden bezorgd door drie
afdelingen van de NMBS:
• De afdeling Procurement koopt alle benodigdheden aan die nodig zijn voor de exploitatie van
een spoorwegoperator: rollend materieel (locomotieven, rijtuigen, motorstellen …), courante
gebruiksartikelen, wisselstukken, werkplaatsuitrustingen en informaticamaterieel. Ook de
aankoop van diensten (zoals bewaking, consulting, facility en cleaning) en diverse energieproducten (zoals petroleumproducten en gas) behoren tot haar taak;
• De afdeling Stations is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de stations en
stopplaatsen, de autoparkings en fietsenstallingen en de gebouwen en terreinen van de NMBS.
Ze is belast met de bouw, de renovatie, de aankoop en de verkoop, de verhuur van de domeinconcessies en commerciële concessies en met alle aspecten die verband houden met het beheer
van alle gebouwen en terreinen;
• De afdeling Legal Affairs behandelt alle juridische vragen en problemen waarmee de NMBS
en haar dochterondernemingen geconfronteerd kunnen worden in het kader van hun activiteiten en strategische keuzes (zoals de aanduiding van advocaten en het sluiten van
verzekeringspolissen).
De overzichtslijsten van de drie afdelingen samen bevatten 2.320 opdrachten voor een totaal bedrag van 723 miljoen euro exclusief btw151 . Het Rekenhof selecteerde hieruit 65 opdrachten 152 voor
een totaal bedrag van 429 miljoen euro.
Bij de selectie hield het Rekenhof in eerste instantie rekening met de materialiteit van de opdrachten (25 dossiers voor 420 miljoen euro). De overige 40 dossiers (9 miljoen euro in totaal) werden
willekeurig geselecteerd.

150 De NMBS is als overheidsbedrijf onderworpen aan de regelgeving voor de overheidsopdrachten inzake de speciale sectoren
(Titel 3 van de wet van 17 juni 2016) voor de opdrachten die betrekking hebben op haar taken van openbare dienst, onge
acht de geraamde waarde van de opdracht. Voor de opdrachten die geen betrekking hebben op haar taken van openbare
dienst zijn enkel de overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde de drempels voor Europese bekendmaking berei
ken onderworpen aan de regelgeving.
151 Behalve indien anders vermeld, zijn alle bedragen exclusief btw.
152 Voor de afdeling Procurement 35 dossiers, de afdeling Stations 25 dossiers en de afdeling Legal Affairs vijf dossiers.
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Het onderzoek werd uitgevoerd in het eerste semester van 2021 aan de hand van de dossierstukken
die de NMBS elektronisch bezorgde en de antwoorden op de bijkomende vragen die het Rekenhof
heeft gesteld.
Het onderzoek werd op 13 januari 2021 aangekondigd bij de gedelegeerd bestuurder van de NMBS.
Zij ontving het ontwerpverslag met de resultaten van het onderzoek op 25 augustus 2021 en antwoordde op 27 september 2021. Haar antwoord werd verwerkt in het verslag dat op 10 november 2021 werd verzonden naar de minister van Mobiliteit, de voorzitters van de raad van bestuur
en het auditcomité van de NMBS. Het Rekenhof heeft geen antwoord van hen ontvangen.

2

Vaststellingen

De bespreking van de voornaamste vaststellingen van het rechtmatigheidsonderzoek gebeurt per
betrokken afdeling van de NMBS, gezien de afzonderlijke werking van elke afdeling en de specifieke kenmerken van de betrokken opdrachten voor leveringen, werken of diensten.
2.1

Onderzoek van de dossiers van de afdeling Procurement

2.1.1

Afwijkingen van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 in de opdrachtdocumenten

Bij zes opdrachten (voor in totaal 61,2 miljoen euro) worden vooraan in het bestek afwijkingen vermeld van de bepalingen van de borgtocht en/of de vertragingsboetes, zonder deze te motiveren, of
slechts in zeer algemene bewoordingen.
In twee dossiers (voor in totaal 15,2 miljoen euro) bevatte het bestek afwijkingen op het koninklijk
besluit van 14 januari 2013 zonder dat deze afwijkingen vooraan in het bestek worden opgelijst.
2.1.2

Indiening van offertes per mail

Bij drie opdrachten (voor in totaal 13,3 miljoen euro) waarvan het geraamde bedrag de Europese
drempels overschreed en die werden geplaatst bij onderhandelingsprocedures met of zonder voorafgaande oproep tot mededinging, werd de (finale) offerte van de opdrachtnemers ingediend per
mail, wat strijdig is met de regels over de elektronische communicatiemiddelen opgenomen in
artikel 14, § 7, van de wet van 17 juni 2016. De niet-naleving van de verplichtingen betreffende de
elektronische communicatiemiddelen is krachtens artikel 74, § 1, vierde lid, 2°, van het koninklijk
besluit van 18 juni 2017 een substantiële onregelmatigheid, waardoor de offertes niet hadden mogen worden weerhouden.
2.1.3

Ondertekening van elektronisch ingediende offertes

Bij de drie bovenvermelde opdrachten was de definitieve offerte van de opdrachtnemer ook niet
ondertekend door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening, wat de regelmatigheid van deze offertes aantast gelet op de bepalingen van artikelen 50 en 51, § 1, van het koninklijk besluit van 18 juni 2017.
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2.1.4

Onderzoek van de verplichte uitsluitingsgronden

In drie dossiers (voor in totaal 27,4 miljoen euro) legde de NMBS niet alle uittreksels uit Telemarc
of het strafregister voor. Het Rekenhof kon dus niet nagaan of de NMBS de opdrachtnemer al dan
niet had moeten uitsluiten.
2.1.5

Aankondiging van gegunde opdracht

In acht dossiers (voor in totaal 85 miljoen euro) die de Europese drempels overschreden, publiceerde de NMBS binnen de dertig dagen na het sluiten van de overeenkomst geen aankondiging
van gegunde opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese
Unie of kon het deze aankondiging niet meer voorleggen. Die tekortkoming schaadt de transparantie van de gevolgde gunningsprocedure.
De NMBS deelde mee dat de opmaak en verzending van deze aankondigingen inmiddels werd
gecentraliseerd bij een administratieve cel binnen de afdeling Procurement.
2.1.6

Gevolgde gunningsprocedure en motivering van het gebruik van
de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging

In veertien kleinere dossiers (voor in totaal 300.000 euro) bleek uit de voorgelegde dossierstukken
niet altijd duidelijk volgens welke procedure de opdrachten waren geplaatst (opdracht van beperkte waarde via aanvaarde factuur of onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep
tot mededinging). De verkregen bijkomende informatie strookte bovendien niet steeds met de
bepalingen van de dossierstukken. Elk van deze procedures heeft echter haar eigen specificiteit
en na te leven voorschriften.
Bij tien van deze opdrachten, geplaatst volgens de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging, deed de NMBS geen beroep op de mededinging, onder meer omwille
van de zogenaamde ‘specificiteit’, zonder dit afdoende formeel en materieel te rechtvaardigen in
de gemotiveerde beslissing.
De NMBS kondigde maatregelen aan om te verhelpen aan de gebrekkige materiële motivering van
het beroep op de specificiteit van de opdracht.
In dertien kleinere opdrachten (voor in totaal 235.000 euro), stelde de NMBS geen gemotiveerde beslissing op om de keuze voor de gevolgde gunningsprocedure of de weerhouden offerte te
rechtvaardigen.
De NMBS stelde dat de voorschriften voor de gemotiveerde beslissing in de toekomst nauwgezetter zullen worden nageleefd.
2.1.7

Laattijdige betaling van facturen

Het Rekenhof onderzocht aan de hand van een selectie van 62 facturen (voor in totaal 3,6 miljoen
euro) of het bedrag dat werd gefactureerd, overeenstemde met de geplaatste overheidsopdracht.
De gefactureerde bedragen waren allemaal conform de geplaatste overheidsopdrachten of gesloten overeenkomsten.

NMBS - SELECTIE VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN GEPLAATST EIND 2019 EN IN 2020 / 77

Bij elf facturen (voor een totaal bedrag van 0,5 miljoen euro) werden de uitgevoerde werken, leveringen of diensten echter niet tijdig betaald door de NMBS.
De NMBS verbindt er zich toe de betalingstermijnen in de toekomst strikter na te leven.
2.2

Onderzoek van de dossiers van de afdeling Stations

2.2.1

Berekening van de termijnen voor het indienen van de aanvraag tot deelneming of de offerte

Bij de berekening van de termijnen voor het indienen van een kandidatuur of een offerte moet de
aanbestedende overheid er rekening mee houden dat dit nettotermijnen zijn, waarin zowel de dag
van verzending van de bekendmaking als de uiterste dag van indiening niet worden meegerekend.
Bij twee opdrachten (voor in totaal 2,3 miljoen euro) hield de NMBS geen rekening met deze neutralisatie, waardoor de in de opdrachtdocumenten vooropgestelde termijnen korter waren dan
reglementair bepaald.
2.2.2

Onderzoek van de verplichte uitsluitingsgronden

In één opdracht van 141,5 miljoen euro bevatte de aanvraag tot deelneming van één van de uiteindelijke opdrachtnemers geen Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA). Aan de betrokken kandidaat werd, vóór het nemen van de selectiebeslissing, per mail wel gevraagd om het UEA
door te sturen, maar de aanvraag tot deelneming zelf was substantieel onregelmatig en had dus
nietig moeten worden verklaard.
Bij vijf opdrachten (voor in totaal 2,8 miljoen euro) liet de NMBS na de verplichte uitsluitingsgronden exhaustief na te zien aan de hand van (geactualiseerde) uittreksels uit het strafregister
en onderzocht zij dus niet afdoende of de opdrachtnemer niet van de opdracht moest worden uitgesloten wegens een veroordeling voor bepaalde misdrijven.
2.2.3

Aankondiging van gegunde opdracht

In negen dossiers (voor in totaal 196,4 miljoen euro) die de Europese drempels overschreden,
verzuimde de NMBS een aankondiging van gegunde opdracht te publiceren in het Bulletin der
Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Unie binnen de 30 dagen na het sluiten van
de overeenkomst. Die tekortkoming schaadt de transparantie van de gevolgde gunningsprocedure.
2.2.4

Nazicht van een selectie van facturen

Het Rekenhof onderzocht aan de hand van een selectie van 42 facturen (voor in totaal 7 miljoen
euro) of het bedrag dat werd gefactureerd, overeenstemde met de geplaatste overheidsopdracht.
De gefactureerde bedragen waren allemaal conform de geplaatste overheidsopdrachten of gesloten overeenkomsten.
In één opdracht van 326.000 euro liet de NMBS tijdens de uitvoering van de opdracht betalingen
in mindering toe, terwijl het bestek expliciet bepaalde dat de betaling in één maal gebeurde, na de
volledige uitvoering van de werken.
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Bij 13 van de 42 onderzochte facturen (voor een totaal bedrag van 2,4 miljoen euro) werden de uitgevoerde werken, leveringen of diensten niet tijdig betaald door de NMBS.
2.3

Onderzoek van de dossiers van de afdeling Legal Affairs

De vijf onderzochte opdrachten uit de lijst die de afdeling Legal Affairs voorlegde, werden geplaatst door andere diensten, nl. de afdeling Procurement en HR Rail. Vier dossiers, geplaatst door
de afdeling Procurement, hadden juridische diensten tot voorwerp voor in totaal 2,8 miljoen euro
(zie hierna de punten 2.3.1 tot 2.3.3). Het vijfde dossier, geplaatst door HR Rail, had betrekking op
verzekeringsdiensten voor een bedrag van 82,4 miljoen euro (zie punt 2.3.4).
2.3.1

Structuur van de opdrachten en bekendmaking

De vier onderzochte opdrachten voor juridische diensten maken deel uit van een gezamenlijk
verzoek tot aankoop voor zeven opdrachten, waarvan er twee uit percelen bestaan op basis van
de rechtsgebieden. De opdrachten hebben de vorm van raamovereenkomsten, die met één enkele opdrachtnemer worden gesloten zonder dat de latere opdrachten opnieuw voor mededinging
worden opengesteld. De voorgelegde documenten gaven geen formele motivering voor die structuurkeuze. De structuur maakte het mogelijk om voor zes van de zeven opdrachten (raamovereenkomsten) soepelere regels te hanteren (geen bekendmaking) dan wanneer ze waren gegroepeerd
in één enkele opdracht (één enkele raamovereenkomst bestaande uit verschillende percelen).
De NMBS gaf hierbij als verklaring dat ze wilde gebruikmaken van de souplesse van het stelsel van
de speciale sectoren voor de structuur van de opdrachten. Ze verklaarde dat ze ‘nichekabinetten’
wilde bereiken voor bepaalde percelen.
Hoewel voor de opdrachten een beroep werd gedaan op de mededinging door raadpleging van
meerdere dienstverleners, wijst het Rekenhof er niettemin op dat, als de NMBS had geopteerd
voor één enkele raamovereenkomst met percelen, het mogelijk was geweest zowel de beginselen
van mededinging en gelijke behandeling van de ondernemers als de ramingsregels optimaal na
te leven en naargelang van het perceel toch gespecialiseerde ondernemers te viseren, met een afzonderlijke uitvoering. Het herinnert eraan dat een opsplitsing van opdrachten voor vergelijkbare
diensten enkel kan worden gestaafd met objectieve redenen die formeel moeten worden opgenomen in het overheidsopdrachtendossier, wat niet het geval was.
2.3.2

Raming van het bedrag en de hoeveelheden van de raamovereenkomsten

Om de relevante regels te kunnen toepassen op de opdrachten, rekening houdend met de waarde
ervan, en om het transparantiebeginsel zo goed mogelijk te waarborgen en de inschrijvers de
mogelijkheid te bieden met kennis van zaken de best mogelijke offerte in te dienen, moeten de
vermoedelijke hoeveelheden of toch minstens de geraamde globale waarde van de raamovereenkomst tijdens de volledige looptijd ervan in de opdrachtdocumenten worden vermeld.
In een arrest van 2018 153 stelt het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de aanbesteder, naast
de verplichting om het geraamde volume (in hoeveelheid of waarde) van de raamovereenkomst te

153 Hof van Justitie van de Europese Unie, arrest C-216/17 van 19 december 2018 in de zaak Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato, www.curia.europa.eu.
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vermelden, ook verplicht is het maximale volume (in hoeveelheid of waarde) vast te stellen in de
aankondiging van de opdracht of de opdrachtdocumenten, ook voor de entiteiten die er gebruik
van maken. Zodra dit volume is bereikt, moet worden aangenomen dat de raamovereenkomst
geen effect meer sorteert. Die principes gelden ook voor de speciale sectoren, want de bepalingen
over de raamovereenkomsten zijn vergelijkbaar. Bovendien zou het transparantiebeginsel voor
alle opdrachten moeten gelden, ook onder de Europese drempels.
Bij de vier onderzochte opdrachten voor juridische diensten vermeldde het bestek geen vermoedelijke hoeveelheid en geen geraamde waarde van de behoeften. Volgens de NMBS is het, voor dit
soort prestaties, moeilijk om de vermoedelijke hoeveelheden te bepalen door meerdere factoren
waarop moeilijk kan worden geanticipeerd (bv. de evolutie van de regelgeving of de coronacrisis),
maar zij geeft aan dat ze in de mate van het mogelijke rekening zal houden met de opmerking van
het Rekenhof.
2.3.3

Inhoud van de gemotiveerde beslissing en informatieverstrekking aan de inschrijvers

Voor alle opdrachten met een waarde gelijk aan of hoger dan 30.000 euro exclusief btw, waaronder de opdrachten voor juridische diensten die los staan van enig geschil, moet de aanbestedende
entiteit een gemotiveerde gunningsbeslissing opstellen die minstens een aantal vermeldingen
omvat, zoals het goed te keuren opdrachtbedrag. Het te gunnen bedrag moet rekening houden
met de prijzen van de goedgekeurde offerte.
Bij de vier onderzochte opdrachten voor juridische diensten is het goed te keuren opdrachtbedrag
niet vermeld in de gemotiveerde gunningsbeslissing.
De gemotiveerde beslissing vermeldt evenmin het totaalbedrag van de ingediende offertes of een
gedetailleerde beoordeling van het prijscriterium. Enkel de gebruikte methode en de behaalde
scores werden meegedeeld. De NMBS stelt dat ze die gevoelige informatie heeft willen afschermen
voor de andere kandidaten.
Het Rekenhof herinnert eraan dat het totaalbedrag van de offertes in principe niet als vertrouwelijk wordt beschouwd. De beslissing die wordt verstuurd, moet het voor de inschrijvers mogelijk maken inzicht te verwerven in de behaalde score en de opgemaakte rangschikking, en die te
controleren.
De NMBS onderschrijft de vaststellingen en neemt goed nota van de aanbeveling.
2.3.4

Onderzoek van de uitsluitingsgronden voor de verzekeringsdiensten

De bewijzen van het ontbreken van uitsluitingsgronden in hoofde van de opdrachtnemer zaten
niet in het dossier dat oorspronkelijk aan het Rekenhof werd voorgelegd.
Er werd een recent uittreksel uit het strafregister aangeleverd voor de firma, maar er werd geen
uittreksel uit het strafregister bezorgd voor de leden van het bestuurs-, beheer- of toezichtsorgaan
van de opdrachtnemer.
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Bovendien dateren de attesten over de toestand van niet-faillissement en de afwezigheid van
sociale en fiscale schulden van na de gunningsbeslissing. Er is dus geen bewijs dat de toestand van
de opdrachtnemer wel degelijk werd gecontroleerd voordat de opdracht werd gegund.

3

Conclusies en aanbevelingen

Het onderzoek toont aan dat de NMBS de overheidsopdrachtenregelgeving behoorlijk beheerst.
Niettemin formuleert het Rekenhof een aantal aanbevelingen om het beheer en de gunning van
de overheidsopdrachten te optimaliseren:
• afwijkingen op de bepalingen van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 steeds vooraan in
het bijzonder bestek vermelden en deze degelijk motiveren;
• een degelijke motivering bieden indien de NMBS zich in uitzonderlijke gevallen beroept op de
technische specificiteit voor het gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging;
• de gekozen structuur van de te plaatsen opdracht formeel motiveren in de opdrachtdocumenten om het transparantiebeginsel te waarborgen;
• in het bestek of in de aankondiging van de opdracht (afhankelijk van de gekozen plaatsingsprocedure) de raming opnemen die intern werd opgemaakt voor de hoeveelheid en/of waarde
van de raamovereenkomst en van de maximumhoeveelheid of ‑waarde van de te verrichten
diensten, om zich aldus te conformeren aan de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie;
• de in de reglementering opgenomen minimumtermijnen voor het indienen van de kandidaturen of offertes correct berekenen;
• systematisch gebruikmaken van het elektronisch platform e-Tendering en enkel offertes per
mail aanvaarden in de wettelijk vooropgestelde gevallen;
• aanvragen tot deelneming of offertes ingediend zonder UEA nietig verklaren;
• de correcte ondertekening van de offerte nauwgezet verifiëren;
• vóór de gunning van de opdracht al de verplichte uitsluitingsgronden nagaan om te verifiëren
of de gekozen inschrijver niet moet worden uitgesloten van de overheidsopdrachtenprocedure
en om te vermijden dat een opdracht wordt gegund aan een opdrachtnemer die niet voldoet aan
de uitsluitingsgronden;
• steeds een gemotiveerde beslissing opstellen die alle wettelijk vastgelegde elementen bevat;
• binnen de gestelde termijn een aankondiging van gegunde opdracht publiceren voor overheidsopdrachten met een geraamde waarde gelijk aan of hoger dan de drempels voor Europese bekendmaking, om de transparantie van de gunningsprocedure te bevorderen;
• de betalingsmodaliteiten opgenomen in het bijzonder bestek en de betalingstermijnen respecteren en, in voorkomend geval, de van rechtswege verschuldigde verwijlintresten betalen.

FEDERALE PENSIOENDIENST - SELECTIE VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN GEPLAATST VAN 2018 TOT 2020 / 81

Federale Pensioendienst –
selectie van overheidsopdrachten
geplaatst van 2018 tot 2020
1

Voorwerp van de audit

Het Rekenhof heeft een selectie van overheidsopdrachten onderzocht die de Federale
Pensioendienst (hierna de 'FPD') van 2018 tot 2020 plaatste. Hierbij ging het na of de FPD de overheidsopdrachten rechtmatig en overeenkomstig de regelgeving plaatste en uitvoerde.
Het evalueerde tijdens dit onderzoek ook de interne beheersing op het aankoopproces.
Het Rekenhof selecteerde twintig dossiers voor een totaalbedrag van 11,3 miljoen euro exclusief
btw154 uit een totaal van 66 opdrachten voor een bedrag van afgerond 20 miljoen euro.
De overheidsopdrachten geplaatst tijdens de boekjaren 2018 tot 2020 gaan vooral over
(IT-)consultancy (5 miljoen euro), werken (4,1 miljoen euro) en (IT-)leveringen (0,8 miljoen euro).
Daarnaast doet de FPD voor ongeveer 8,5 miljoen euro een beroep op raamovereenkomsten bij de
FOD BOSA, Defensie, het FOR-CMS (de Federale Opdrachtencentrale), de Regie der Gebouwen
en Smals vzw. De overige verbintenissen (1,6 miljoen euro) gaan onder meer over diensten van
bewaking, opleiding, telefonie en onderhoud.
De selectie van het Rekenhof bestond uit de voormelde overheidsopdrachten voor (IT-)consultancy, werken, diensten van bewaking, opleiding, telefonie en onderhoud en (IT-)leveringen.
Het onderzoek werd uitgevoerd in het derde kwartaal van 2021 aan de hand van de dossierstukken
die de FPD bezorgde, de digitaal beschikbare informatie in SAP en de antwoorden op de bijkomende vragen die het Rekenhof heeft gesteld.
Het Rekenhof stuurde zijn auditverslag op 10 november 2021 naar de administrateur-generaal van
de FPD, met een kopie ter informatie aan de minister van Pensioenen. De administrateur-generaal
antwoordde op 30 november 2021.

2

Vaststellingen

2.1

Interne beheersing van de aankoopprocessen

De FPD beschikt over een cel Overheidsopdrachten die de behoeften centraliseert en de aankoopprocedures begeleidt. Voor opdrachten lager dan 30.000 euro beschikt zij over een bindende,
adviserende bevoegdheid. De regeringscommissaris voor Begroting geeft zijn akkoord voor de
opdrachten die de Europese drempels overschrijden.

154 Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen exclusief btw.
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Daarnaast maakt de FPD maximaal gebruik van de beschikbare raamovereenkomsten van andere
aanbestedende overheden alsook van het platform e-Procurement. Een meerjarenplanning van de
behoeften is beschikbaar.
Het aankoopbeleid is geformaliseerd doordat alle procedures en richtlijnen zijn gebundeld in één
document. In de loop van 2022 zullen bovendien alle processen worden beschreven.
De FPD beschikt over een inventaris van de opdrachten en, door het beperkte aantal opdrachten,
over een niet-geïnformatiseerd systeem om het verloop van de individuele aankoopprocedures op
te volgen.
Wat de volledigheid en de beschikbaarheid van de informatie over de aankopen betreft, stelde het
Rekenhof vast dat de documenten zijn opgenomen in een elektronisch dossier en dat de FPD deze
vrij vlot kon aanleveren, net zoals de facturen opgenomen in SAP.
Het principe van functiescheiding is geïntegreerd in het aankoopproces, verschillende personen
zijn immers verantwoordelijk voor de taken binnen het aankoopproces.
Tot slot heeft de FPD meerdere maatregelen getroffen om belangenvermenging, onverenigbaarheden en praktijken van fraude en corruptie tegen te gaan tijdens het eigenlijke verloop van de
gunningsprocedure.
2.2

Onderzoek van de dossiers

2.2.1

Voorbereiding van de opdracht

Opmaak van de opdrachtdocumenten
In vier dossiers (voor in totaal 830.000 euro) bereidde de FPD het bestek onzorgvuldig voor: in
twee dossiers bevatte het bestek afwijkingen van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 op het
vlak van de betalingstermijn, de strafsancties en/of de vertragingsboetes, zonder deze uitdrukkelijk vooraan in het bestek te motiveren, zoals voorgeschreven door het koninklijk besluit. Het
technische luik van een derde bestek, opgesteld door een ontwerpbureau, was op een tweetal punten dermate onvolledig dat uiteindelijk een onrealistische uitvoeringstermijn was vooropgesteld
in het bestek.
In een vierde dossier bedroeg het uiteindelijk vereffende bedrag (320.000 euro) het viervoud van
het gunningsbedrag, omdat bij de opmaak van het bestek onvoldoende rekening was gehouden
met de wettelijke bepalingen waarbinnen de dienstverlener de opdracht moest uitvoeren.
2.2.2

Plaatsing van de opdracht

Onderzoek van de verplichte uitsluitingsgronden
Bij twaalf opdrachten (voor in totaal 6,2 miljoen euro) kon de FPD, die beweerde de uitsluitingsgronden grondig te hebben geverifieerd, niet alle uittreksels uit het strafregister voorleggen (die
nodig waren op basis van het bedrag van de opdracht of de documenten beschikbaar in Telemarc)
en op die manier aantonen dat de firma voldeed aan de uitsluitingsgronden. Het Rekenhof kon
dus niet nagaan of de FPD de opdrachtnemer al dan niet had moeten uitsluiten.
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2.2.3

Informatieverplichtingen

Aankondiging van de gegunde opdracht
In twee dossiers (voor in totaal 825.000 euro) die de Europese drempels overschreden, publiceerde de FPD geen aankondiging van gegunde opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en het
Publicatieblad van de Europese Unie. Die tekortkoming schaadt de transparantie van de gevolgde
gunningsprocedure.
2.2.4

Uitvoering van de opdracht

Borgstelling
In zeven dossiers (voor in totaal 1,4 miljoen euro) stelde de opdrachtnemer de borgtocht niet of
niet binnen de reglementair bepaalde termijn van 30 dagen, zonder dat de FPD de medecontractant in gebreke stelde, zoals opgelegd in het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
In vijf dossiers (voor in totaal 1,5 miljoen euro) berekende de FPD de borgtocht foutief.
Verificatie- en betalingstermijnen
In zes van de twintig dossiers (voor in totaal 900.000 euro) overschreed de FPD voor zeventien
van de 150 geselecteerde facturen (d.i. 11 %) de verificatie- en/of betalingstermijnen opgelegd in
het koninklijk besluit van 14 januari 2013 zonder de van rechtswege verschuldigde verwijlintresten
te betalen.

3

Conclusies en aanbevelingen

Het onderzoek toont aan dat de FPD de overheidsopdrachtenregelgeving behoorlijk beheerst. Het
Rekenhof stelt vast dat de meeste maatregelen met het oog op een degelijke interne beheersing
van de aankopen voldoende zijn uitgewerkt en dat de FPD beschikt over een organisatiestructuur
die bijdraagt tot een doeltreffend en doelmatig beheer van de overheidsopdrachten.
Niettemin formuleert het Rekenhof een aantal aanbevelingen om het beheer en de gunning van
de overheidsopdrachten nog meer te optimaliseren:
• de opvolging van de uitvoering van de opdrachten verbeteren en de volledige dossiers bewaren;
• de bestekken zorgvuldig opstellen en nalezen op eventuele administratieve of technische
onzorgvuldigheden;
• vóór de gunning van de opdracht de verplichte uitsluitingsgronden nagaan om te verifiëren of
de gekozen inschrijver niet moet worden uitgesloten van de overheidsopdrachtenprocedure en
om te vermijden dat een opdracht wordt gegund aan een opdrachtnemer die niet voldoet aan
de uitsluitingsgronden;
• binnen de gestelde termijn een aankondiging van gegunde opdracht publiceren voor overheidsopdrachten met een geraamde waarde gelijk aan of hoger dan de drempels voor Europese bekendmaking, om de transparantie van de gunningsprocedure te bevorderen;
• erover waken dat de borgtocht tijdig is gesteld: die geldt immers als waarborg voor de goede en
volledige uitvoering van de opdracht;
• de verificatie- en betalingstermijnen respecteren en in voorkomend geval de van rechtswege
verschuldigde verwijlintresten betalen.
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4

Antwoord van de FPD

De administrateur-generaal van de FPD antwoordde op 30 november 2021 dat zij kennis had genomen van de vaststellingen en aanbevelingen van het onderzoek en dat zij verwacht dat de aangekondigde procesbeschrijving meer duidelijkheid zal brengen over de te volgen methodologie. De
FPD gaat bovendien over tot een centralisatie van de functies Logistiek, Facilities en Begroting.
Tot slot wees zij er ook op dat de centralisatie van de overheidsopdrachten slechts van begin
2021 dateert en dat de instelling momenteel gebruik maakt van projectfiches en checklists voor de
essentiële stappen van de procedures, wat een aanzienlijke vooruitgang betekent in vergelijking
met de dossiers die het Rekenhof tijdens zijn audit heeft onderzocht.
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Nationale Instelling voor
Radioactief Afval en
Verrijkte Splijtstoffen –
selectie van overheidsopdrachten
geplaatst van 2018 tot 2020
1

Voorwerp van de audit

Het Rekenhof heeft een selectie van overheidsopdrachten onderzocht die de Nationale Instelling
voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) van 2018 tot 2020 plaatste. Hierbij ging
het na of NIRAS de overheidsopdrachten rechtmatig en overeenkomstig de regelgeving plaatste
en uitvoerde.
Het evalueerde tijdens dit onderzoek ook de interne beheersing op het aankoopproces.
Het Rekenhof selecteerde 29 dossiers voor een totaalbedrag van 126 miljoen euro exclusief btw155
uit een totaal van 114 opdrachten voor een bedrag van afgerond 173,2 miljoen euro.
De overheidsopdrachten geplaatst tijdens de begrotingsjaren 2018 tot 2020 gaan vooral over
werken (111 miljoen euro), (IT-)consultancy en architectuurdiensten (52,4 miljoen euro), leveringen (2,3 miljoen euro) en raamovereenkomsten (1,7 miljoen euro)156 . Het saldo (5,8 miljoen
euro) bestond voornamelijk uit dienstenopdrachten voor onderhoud, vervoer, boekhouding en
verzekeringen.
Bij de selectie hield het Rekenhof rekening met het voorwerp, het bedrag en de gunningswijze van
de opdrachten met het oog op het bekomen van voldoende materialiteit en inhoudelijke verscheidenheid in de onderzochte opdrachten en gunningsprocedures.
De selectie van het Rekenhof bestond uit werken (72 miljoen euro), (IT-)consultancy en architectuurdiensten (46,5 miljoen euro) en leveringen (2,3 miljoen euro). Het saldo (5,2 miljoen
euro) bestond voornamelijk uit dienstenopdrachten voor onderhoud, vervoer, boekhouding en
verzekeringen.
Het onderzoek werd uitgevoerd in het tweede semester van 2021 aan de hand van de dossierstukken die NIRAS bezorgde en de antwoorden op de bijkomende vragen die het Rekenhof heeft
gesteld.

155 Tenzij anders vermeld, zijn alle bedragen exclusief btw.
156 Voor een aantal bestellingen op raamovereenkomsten was geen opdrachtbedrag vermeld.
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Het Rekenhof stuurde zijn auditverslag op 12 januari 2022 naar de directeur-generaal van NIRAS,
met een kopie ter informatie aan de ministers van Energie en van Economie. De directeur-generaal antwoordde op 4 februari 2022. De ministers van Energie en van Economie hebben niet
geantwoord.

2

Vaststellingen

2.1

Interne beheersing van de aankoopprocessen

NIRAS beschikt over een gecentraliseerde aankoopdienst die alle aankopen binnen de instelling
beheert en begeleidt. In samenspraak met dochtermaatschappij Belgoprocess groepeert de instelling maximaal de aankoopbehoeften (via aankoopcentrales en/of gezamenlijke opdrachten).
NIRAS beschikt voor zijn aankopen over een gedetailleerde meerjarenplanning.
Hij gaat systematisch na of een beroep kan worden gedaan op een bestaande raamovereenkomst
en maakt steeds gebruik van e-Procurement of andere IT-tools, behalve voor de opdrachten gegund op aanvaarde factuur.
De aankoopprocedures zijn geformaliseerd. Voor elke gunningswijze zijn (per stap in de te volgen
procedure) typedocumenten opgesteld. Deze documenten worden door de aankoopdienst ter beschikking gesteld van het personeel, kunnen via het intranet gedownload worden, zijn dynamisch
en worden aangepast indien nodig.
De aankoopdienst heeft bovendien, in samenwerking met juridische experten, interne instructies
voor de plaatsing en de uitvoering van opdrachten opgesteld.
De risico’s met betrekking tot de aankoopcyclus zijn geïdentificeerd en gedocumenteerd. NIRAS
perkt deze op structurele en systematische wijze in door verificaties op onder meer juridisch, financieel en technisch vlak. De interne procedures verplichten alle tussenkomende partijen om
hun eventuele bemerkingen schriftelijk vast te leggen.
Het principe van functiescheiding is geïntegreerd in het aankoopproces via een rollenmatrix.
De interne-auditfunctie werd uitbesteed aan een externe dienstverlener.
De inventarisatie van de aankoopprocedures gebeurt via de ERP-tool157 (Microsoft Dynamics AX),
waarin alle aankooporders worden ingevoerd, en de archivering gebeurt op een specifieke server
van de aankoopdienst. De stand van zaken van de aankoopprocedures wordt opgevolgd in een
specifieke database.
Tot slot heeft NIRAS maatregelen getroffen om belangenvermenging, onverenigbaarheden en
praktijken van fraude en corruptie tegen te gaan tijdens de gunning en de uitvoering van de opdracht door de delegaties van bevoegdheden zo nodig te herzien en aan te scherpen en door een
definitie en beschrijving op te stellen van de verschillende controles en verificaties.

157 Computerprogramma dat binnen organisaties wordt gebruikt ter ondersteuning van alle processen en dat meestal uit klei
ne deelprogramma’s bestaat die allemaal een specifieke taak ondersteunen.
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2.2

Onderzoek van de dossiers

2.2.1

Voorbereiding van de opdracht

Opmaak van de opdrachtdocumenten
In één dossier van 2,4 miljoen euro vermeldde het bestek ten onrechte dat er geen afwijkingen
waren op de bepalingen van het koninklijk besluit van 14 januari 2013, terwijl dit wel degelijk het
geval was voor de eigendomsoverdracht van de werken.
2.2.2

Plaatsing van de opdracht

Onderzoek van de verplichte uitsluitingsgronden
Bij veertien opdrachten (voor in totaal 53,6 miljoen euro) kon NIRAS niet (meer) aantonen dat
het de uitsluitingsgronden had onderzocht. Zo ontbraken onder meer, door voornamelijk een gebrekkige archivering, de uittreksels uit het strafregister van de firma en/of van het bestuurs-,
leidinggevend- of toezichthoudend orgaan, de uittreksels uit Telemarc158 of het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument (UEA) (voor opdrachten boven de Europese drempelbedragen). Het
Rekenhof kon dus tijdens zijn onderzoek niet nagaan of NIRAS de opdrachtnemer al dan niet had
moeten uitsluiten.
Regelmatigheid van de offertes
In vier dossiers (voor in totaal 1,95 miljoen euro) kon NIRAS het document dat de handtekeningsbevoegdheid van de ondertekenaar van de offerte aantoont, niet voorleggen en één weerhouden
offerte was niet ondertekend.
2.2.3

Informatieverplichtingen

Aankondiging van de gegunde opdracht
In acht dossiers (voor in totaal 102,6 miljoen euro) die de Europese drempels overschreden, publiceerde NIRAS binnen de 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst geen aankondiging van
gegunde opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Unie
of kon het deze aankondiging niet meer voorleggen. Die tekortkoming schaadt de transparantie
van de gevolgde gunningsprocedure.
NIRAS deelde tijdens het onderzoek mee dat het inmiddels al was tegemoetgekomen aan deze laatste vaststelling door te zorgen voor een betere elektronische archivering van de aankondigingen.
2.2.4

Uitvoering van de opdracht

Borgstelling
In zeven dossiers (voor in totaal 39,5 miljoen euro) stelde de opdrachtnemer de borgtocht niet of
niet binnen de reglementair bepaalde termijn van 30 dagen, zonder dat NIRAS de medecontractant in gebreke stelde, zoals opgelegd in het koninklijk besluit van 14 januari 2013.
158 Aanbestedende overheidsdiensten kunnen dankzij de Telemarc-toepassing van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging
(DAV) de federale databanken raadplegen om informatie te verkrijgen over de ondernemingen die kandidaat zijn voor een
overheidsopdracht.
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In vijf dossiers (voor in totaal 4,5 miljoen euro) berekende NIRAS de borgtocht op het verkeerde
basisbedrag en/of verzuimde het de borgtocht af te ronden naar het hoger liggende tiental.
Verificatie- en betalingstermijnen
In tien van de 29 dossiers (voor in totaal 72,3 miljoen euro) overschreed NIRAS voor 39 van
de 406 geselecteerde facturen (d.i. 9,6 %) de verificatie- en/of betalingstermijnen opgelegd in
het koninklijk besluit van 14 januari 2013 zonder de van rechtswege verschuldigde verwijlintresten te betalen. De gefactureerde bedragen zelf waren echter steeds conform de geplaatste
overheidsopdrachten.

3

Conclusies en aanbevelingen

Het onderzoek toont aan dat NIRAS de overheidsopdrachtenregelgeving behoorlijk beheerst. Het
Rekenhof stelt vast dat de meeste maatregelen met het oog op een degelijke interne beheersing
van de aankopen goed zijn uitgewerkt en dat NIRAS beschikt over een organisatiestructuur die
bijdraagt tot een doeltreffend en doelmatig beheer van de overheidsopdrachten.
Niettemin formuleert het Rekenhof een aantal aanbevelingen om het beheer en de gunning van
de overheidsopdrachten nog meer te optimaliseren:
• de opvolging van de uitvoering van de opdrachten verbeteren en volledige dossiers bewaren;
• de bestekken zorgvuldig nalezen op onzorgvuldigheden;
• vóór de gunning van de opdracht de verplichte uitsluitingsgronden nagaan om te verifiëren of
de gekozen inschrijver niet moet worden uitgesloten van de overheidsopdrachtenprocedure en
om te vermijden dat een opdracht wordt gegund aan een opdrachtnemer die niet voldoet aan
de uitsluitingsgronden;
• de ondertekening van de offerte en de mandatering nauwgezet verifiëren;
• binnen de gestelde termijn een aankondiging van gegunde opdracht publiceren voor overheidsopdrachten met een geraamde waarde gelijk aan of hoger dan de drempels voor Europese bekendmaking, om de transparantie van de gunningsprocedure te bevorderen;
• erover waken dat de borgtocht tijdig is gesteld: die geldt immers als waarborg voor de goede en
volledige uitvoering van de opdracht;
• de verificatie- en betalingstermijnen respecteren en in voorkomend geval de van rechtswege
verschuldigde verwijlintresten betalen.

4

Antwoord van NIRAS

De directeur-generaal van NIRAS antwoordde op 4 februari 2022 dat hij de conclusies van het
onderzoek onderschrijft. Hij plaatst echter een paar kanttekeningen bij twee opdrachtbedragen.
Deze wijzigingen werden in het artikel aangebracht.
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DEEL III

Algemene conclusie en
aanbevelingen
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Het Rekenhof heeft in 2020 en 2021 een reeks overheidsopdrachten onderzocht die werden gegund door de federale departementen, instellingen of overheidsbedrijven voor de aankoop van
goederen, diensten of werken.
Enerzijds onderzocht het niet-gecentraliseerde opdrachten eigen aan elke federale entiteit.
Anderzijds analyseerde het Rekenhof het beleid voor de centralisatie van de federale aankopen
en, in dat verband, een selectie van gecentraliseerde opdrachten. Daarnaast onderzocht het de
concessie die de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft gegund aan bpost voor de aanmaak en verdeling
van kentekenplaten.
Niet-gecentraliseerde opdrachten
Voor deze opdrachten stelt het Rekenhof vast dat de onderzochte departementen en instellingen
de overheidsopdrachtenregelgeving vrij goed beheersen en dat ze nauwgezet waken over de naleving ervan. De meeste onderzochte dossiers waren correct en gestructureerd gedocumenteerd en
ontbrekende documenten werden veelal binnen een redelijke termijn voorgelegd. Het Rekenhof
stelt ook vooruitgang vast bij de naleving van de bepalingen over het beroep op de mededinging
(uitgezonderd voor de opdrachten van beperkte waarde), de kwalitatieve selectie en de informatieverplichtingen, alsook wat het gebruik van de applicatie Telemarc voor het nazicht van de uitsluitingsgronden betreft. Al zijn er, wat dit laatste betreft, vooral nog tekortkomingen op het vlak
van het uittreksel uit het strafregister, dat niet in Telemarc is opgenomen.
Centralisatie van de federale aankopen
Drie jaar nadat het nieuwe beleid voor de centralisatie van de federale aankopen werd opgestart,
blijkt het beleid weinig resultaten op te leveren in termen van doeltreffendheid (budgettaire besparingen) en doelmatigheid (daling van het aantal individuele aankoopprocedures en van het
aantal federale aankopers). Hoewel dat beleid een toenemende centralisatie van de federale aankopen mogelijk maakte, blijft het aandeel van de gecentraliseerde opdrachten binnen het geheel
van de federale uitgaven klein (10,1 % in 2021). De centralisatie is beperkt tot het gemeenschappelijk aankopen doen, zonder dat de economische impact ervan op de begroting van de federale
Staat wordt gemeten. Het mag dan een verdienstelijke doelstelling zijn om in 2023 40 % gemeenschappelijke aankopen te doen, het is moeilijk die doelstelling op te volgen bij gebrek aan een
duidelijke definitie van de federale aankopen en van de betrokken actoren.
De zwakke meerjarenplanning en processen voor het verzamelen van de behoeften bij de deelnemers maken het centralisatiebeleid minder doeltreffend. De invoering van dit beleid leidt overigens niet rechtstreeks en systematisch tot een vermindering van de risico’s op niet-naleving van
de wetgeving. Zo blijven er tekortkomingen bestaan bij de voorbereiding, de plaatsing en de uitvoering van de onderzochte gecentraliseerde opdrachten. De gecentraliseerde opdrachten hebben
echter een vermenigvuldigingseffect, zowel voor de goede praktijken als voor de tekortkomingen.
De huidige werkwijze garandeert dus niet dat een gecentraliseerde opdracht op een optimale manier wordt geplaatst en uitgevoerd.
Concessie kentekenplaten
Het Rekenhof heeft onderzocht hoe, via het uitbestedingsbeleid, de concessie wordt beheerd die
de Belgische Staat heeft gegund voor het uitreiken van de kentekenplaten, in hoeverre de tweede
concessie die in 2018 werd gelanceerd wettig is en hoe de concessies tussen 2017 en 2020 werden
opgevolgd en omkaderd.
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De uitbesteding werd weliswaar voorbereid, maar er kan onmogelijk worden aangetoond dat ze
zuiniger en efficiënter is dan eigen beheer, en dat de vergoedingen die de gebruikers betalen, in
verhouding staan tot de werkelijke kosten. Bovendien werd de regelgeving over concessieovereenkomsten niet volledig nageleefd en heeft de eerste concessiehouder een buitensporig concurren
tieel voordeel gekregen. Hoewel tot slot de concessie globaal wordt uitgevoerd overeenkomstig het
bestek, worden de activiteiten van de concessiehouder onvoldoende gecontroleerd en garandeert
die controle niet dat de ontvangsten voor de Staat correct worden berekend.
Hierna vestigt het Rekenhof de aandacht op de volgende belangrijke vaststellingen in verband met
de gunning, de uitvoering en het beheer van de overheidsopdrachten of concessies alsook van de
interne beheersing van de aankopen.

1

Gunning van de opdrachten en concessies

1.1

Niet-gecentraliseerde opdrachten

De onderzochte departementen, instellingen en het overheidsbedrijf zijn onderworpen aan de
overheidsopdrachtenregelgeving en moeten dus een overheidsopdracht plaatsen voor elke overeenkomst onder bezwarende titel gesloten met een of meer opdrachtnemers voor de aankoop van
goederen, diensten of werken. Dit impliceert onder meer dat zij systematisch en zo mogelijk een
beroep doen op de mededinging, ook voor opdrachten van beperkte waarde (onder de 30.000 euro
exclusief btw).
Drie van de onderzochte aanbestedende overheden leefden niettemin in een beperkt aantal dossiers de verplichting tot mededinging niet na. Het Rekenhof beveelt daarom aan bij elke bestelling
na te gaan of ze onder de overheidsopdrachtenregelgeving valt en, indien wel, een overheidsopdracht met, zo mogelijk, mededinging, te plaatsen.
Bij de helft van de aanbestedende overheden stelde het Rekenhof vast dat geen of een onzorgvuldig bestek was opgesteld, dat werd verwezen naar de niet langer toepasselijke wetgeving, dat het
bestek afwijkingen bevatte op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 zonder dat die degelijk
waren gemotiveerd of dat geen (correcte) raming werd opgesteld.
Als een opdracht wettelijk niet hoeft te worden aangekondigd, zoals bij een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, moeten de juridische en feitelijke motieven die de
niet-aankondiging ervan rechtvaardigen, pertinent zijn en opgenomen zijn in de gemotiveerde
beslissing. Dat is in het bijzonder belangrijk als de aanbestedende overheid zich beroept op een
technisch monopolie. Bij een beperkt aantal aanbestedende overheden ontbrak deze motivering
en zij moeten daarom zorgvuldiger waken over de naleving van deze motiveringsplicht.
De aanbestedende overheid kan een opdracht maar gunnen aan de inschrijver die de economisch
meest voordelige offerte heeft ingediend voor zover deze inschrijver de toegang tot de opdracht
niet wordt ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden. Een grondig en exhaustief nazicht daarvan vermijdt dat de aanbestedende overheid een opdracht gunt aan een inschrijver die had moeten worden uitgesloten, waardoor zij de belangen van andere inschrijvers eventueel schaadt. Door
het indienen van hun offerte verklaren de inschrijvers (impliciet) op eer dat zij voldoen aan de uitsluitingsgronden. In het kader van de administratieve vereenvoudiging onderzoekt de aanbestedende overheid alleen de uitsluitingsgronden voor de firma waaraan ze de opdracht zal gunnen.
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Voor de meerderheid van de uitsluitingsgronden kan zij zich beroepen op elektronisch beschikbare attesten of informatie. Het Rekenhof stelt echter vast dat de aanbestedende overheden vooral
de uittreksels uit het strafregister van de firma’s, hun gemandateerden of bestuurders niet nakeken en benadrukt daarom dat alle uitsluitingsgronden moeten worden nagekeken, niet alleen
deze waarvan de attesten elektronisch beschikbaar zijn in de applicatie Telemarc.
Tot slot wijst het Rekenhof erop dat de aanbestedende overheid na het nemen van de gunningsbeslissing ook een aantal informatieverplichtingen heeft. Zij moet de niet-gekozen inschrijvers en
de gekozen inschrijver informeren over haar beslissing. Voor opdrachten gelijk aan of hoger dan
de Europese drempels moet ze een aankondiging van gegunde opdracht publiceren. Deze bepalingen bevorderen de transparantie van de procedures en de besluitvorming. Alle onderzochte
aanbestedende overheden miskenden deze voorschriften, waarvan het Rekenhof aanbeveelt dat
ze nauwgezet toegepast worden.
1.2

Centralisatie van de federale aankopen

In vijf van de zes onderzochte opdrachten is de waarde van de opdracht hetzij niet realistisch
genoeg geraamd (ofwel is ze te hoog ofwel te laag in vergelijking met het bedrag van de offertes)
hetzij niet voldoende onderbouwd met concrete gegevens. Deze toestand kan het gevolg zijn van
onvoldoende prospectie of van moeilijkheden bij het verzamelen van de behoeften. Soms zijn de
inventaris van de prestaties en de technische vereisten niet aangepast aan de behoeften van alle
deelnemers.
Voor twee van de zes gecentraliseerde opdrachten werd niet nagegaan of de inschrijver zich niet in
een geval van verplichte uitsluiting bevond en dit werd slechts gedeeltelijk geverifieerd voor drie
andere opdrachten, waardoor de gunning aan de gekozen inschrijvers op de helling kan komen te
staan. Er werden twee gecentraliseerde opdrachten gegund aan inschrijvers die offertes hadden
ingediend met abnormale prijzen zonder voldoende en relevante verantwoording. In het algemeen
zijn abnormale prijzen nochtans schadelijk voor de goede uitvoering van de opdracht, en werken
ze dumping en speculatie in de hand. Bovendien leiden ze voor de offertes tot een substantiële
onregelmatigheid die ertoe moet leiden dat ze worden verworpen.
Wat het onderzoek van de regelmatigheid van de offertes betreft, werd niet tegemoetgekomen
aan een vereiste die (op straffe van wering) als onontbeerlijk werd aangemerkt in de documenten
van een zowel op operationeel als op financieel vlak heel belangrijke opdracht. Toch werd die opdracht gegund aan de inschrijver die de betwiste offerte had ingediend. In twee gevallen hebben
verduidelijkingen die werden gevraagd door de aanbestedende overheid ertoe geleid dat de initiële
offertes van inschrijvers werden gewijzigd, waarna zij als opdrachtnemers werden aangewezen.
Bij dergelijke wijzigingen had de aanbestedende overheid die offertes echter onregelmatig moeten
verklaren.
1.3

Concessie kentekenplaten

Verschillende bepalingen van het bestek van de tweede concessie creëren gezamenlijk een concurrentieel onevenwicht ten voordele van de eerste concessiehouder. Dat beperkte de mogelijkheden voor de concurrenten om de concessie binnen te halen. Hoewel de tweede concessie formeel
in mededinging werd gesteld, werd de doelstelling om een gezonde en effectieve mededinging te
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ontwikkelen tussen de ondernemingen die aan een overheidscontract kunnen deelnemen, gecompromitteerd door de beperkingen die het bestek oplegde.
Sommige andere bepalingen, zoals de selectiecriteria, zijn niet in overeenstemming met de regelgeving over concessieovereenkomsten of schaden de belangen van de Staat. Dat geldt bijvoorbeeld
voor de prijsherzieningsformule, die vaag blijft over de indexen in verband met de evolutie van
de grondstoffen waaruit de kentekenplaten bestaan, waardoor de Staat inkomsten is misgelopen.

2

Uitvoering van de opdrachten

2.1

Niet-gecentraliseerde opdrachten

Een opdrachtnemer moet een borgtocht stellen. Die waarborgt de goede en volledige uitvoering
van de opdracht. Het Rekenhof heeft vastgesteld dat de helft van aanbestedende overheden één of
meer bepalingen over de berekening, het tijdig stellen, het opvolgen of het vrijgeven van de borgtocht heeft miskend. Gelet op het belang van de borgtocht, beveelt het Rekenhof aan strikter te
waken over de naleving van deze bepalingen.
De aanbestedende overheid moet de prestaties verifiëren en de facturen betalen binnen strikte
termijnen. Bij een overschrijding van de betalingstermijn heeft de opdrachtnemer recht op verwijlintresten, wat nadelig is voor de Schatkist en het imago van de aanbestedende overheid. Het
kan ook de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de opdrachtnemers negatief beïnvloeden. Het
Rekenhof stelde net als in de voorgaande jaren vast dat alle onderzochte aanbestedende overheden deze termijnen overschreden, zonder echter de reglementair verschuldigde verwijlintresten
te betalen.
2.2

Centralisatie van de federale aankopen

Het Rekenhof stelt aanzienlijke problemen vast bij de uitvoering van verschillende gecentraliseerde opdrachten (bv. vertraagde leveringen). Bovendien werden aanpassingen van leveringen
vastgesteld die door de opdrachtnemer werden opgelegd of door sommige begunstigden werden
gevraagd, maar waarbij de verificatie van kwaliteit en prijs van die wijzigingen onvoldoende werd
gedocumenteerd. Vanuit transversaal oogpunt wijst het Rekenhof erop dat er geen gecentraliseerde en exhaustieve opvolging van de bestellingen plaatsvindt. Uit dat gebrek aan opvolging vloeien
wettelijke risico's voort voor de FOD Lead (die de gecentraliseerde opdracht organiseert) alsook
voor alle deelnemers. Het kan gaan om een aanzienlijke overschrijding van de geraamde hoeveelheden, die leidt tot een voortijdige beëindiging van de overeenkomst 159 , of integendeel tot een
belangrijke onderbenutting die de FOD Lead blootstelt aan een vraag tot schadeloosstelling van
de opdrachtnemer. Tot slot is het risico dat bestellingen worden geplaatst buiten de overeenkomst
niet onder controle, wat kan leiden tot substantiële wijzigingen en vervolgens de annulering van
de lopende overeenkomst.

159 Hof van Justitie van de Europese Unie, arrest C-216/17 van 19 december 2018 in de zaak Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato, www.curia.europa.eu. Het Hof van Justitie heeft zijn rechtspraak bevestigd in zijn arrest C-23/20 van
17 juni 2021.
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2.3

Concessie kentekenplaten

Hoewel de concessie over het algemeen wordt uitgevoerd in overeenstemming met het bestek,
werden belangrijke tekortkomingen van de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) vastgesteld bij
de toepassing van de veiligheidsaudits en de financiële sancties tegen de concessiehouder als de
doelstellingen niet worden gehaald. Bovendien zijn er zwakke punten bij de controle van de rapporteringen en de gegevens die voor facturatie worden voorgelegd, waarvan de DIV de kwaliteit
onvoldoende checkt. De huidige controles waarborgen dus niet dat de ontvangsten voor de Staat
correct zijn berekend.

3

Voornaamste aanbevelingen voor het beheer van de
overheidsopdrachten of concessies

3.1

Alle opdrachten

Het Rekenhof is er zich van bewust dat de omvang, de interne organisatie, de specifieke opdrachten en het beschikbare personeel van de departementen of instellingen een bepalende rol spelen
bij het beheer van de overheidsopdrachten en de interne beheersing van de aankopen.
Hoewel het talrijke inspanningen en initiatieven vaststelt op dit vlak, formuleert het een aantal
aanbevelingen die alsnog bijkomend zouden kunnen worden doorgevoerd:
• effectief prospectie voeren op de markt om duidelijk de behoeften te identificeren en de budgettaire raming ervan en de minimale technische eisen in dat verband beter te definiëren;
• de behoeften maximaal groeperen en centraliseren binnen het departement of de instelling, en
een meerjarenplanning opstellen voor de aankopen;
• waar mogelijk een beroep doen op raamovereenkomsten, gesloten op basis van het nieuwe federale aankoopmodel of door andere aanbestedende overheden;
• het verloop, het toezicht op en de coördinatie van de procedures en aankoopdossiers zo veel mogelijk centraliseren en bij voorkeur toevertrouwen aan een gespecialiseerde (aankoop)dienst,
eventueel ondersteund door een juridische cel;
• een centraal en volledig register aanleggen van de geplaatste overheidsopdrachten, waarmee
ook tijdig aflopende meerjarige overeenkomsten kunnen worden vernieuwd;
• het verloop van de gunningsprocedures nauwgezet (elektronisch) opvolgen;
• geactualiseerde modeldocumenten opstellen en zoveel mogelijk gebruiken;
• de procedures en de functiescheiding formeel vastleggen;
• geregeld een risicoanalyse uitvoeren of ze herzien;
• alle documenten in verband met de toewijzing en uitvoering van een opdracht zorgvuldig bewaren in een (elektronisch) archief.
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3.2

Centralisatie van de federale aankopen

Het Rekenhof beveelt aan de kwaliteit van de doelstellingen, van de opvolging en van de evaluatie
van het beleid te verbeteren en beter te definiëren op welke aankopen en actoren het samenwerkingsmodel betrekking heeft dat werd ingesteld door het koninklijk besluit van 22 december 2017.
Daarnaast formuleert het de volgende meer specifieke aanbevelingen:
• FOD BOSA en netwerk Strategisch Federaal Aankoopoverleg (SFA): in afwachting van een informatica-oplossing een doeltreffende opvolgingsprocedure aannemen voor het gebruik van de
gemeenschappelijke overeenkomsten door de aanbestedende overheid die de opdracht heeft
geplaatst;
• FOD BOSA: de lijst van alle in uitvoering zijnde (gemeenschappelijke of individuele) overheidsopdrachten van de actieve deelnemers publiceren op de portaalsite Public Procurement, om na
te gaan of er geen individuele opdrachten werden gesloten voor een voorwerp dat vergelijkbaar
is met dat van een gemeenschappelijke opdracht; de essentiële elementen opnemen in die lijst,
zoals het voorwerp, het bedrag, de geldigheidsperiode, de identiteit van de aanbesteder, van de
deelnemers en van de opdrachtnemer(s);
• dienstencentrum Procurement en SFA: kortere termijnen bewerkstelligen voor alle stappen van
het aankoopproces om onderbrekingen van de bevoorrading bij de begunstigden van de gemeenschappelijke overeenkomsten te vermijden;
• regering: aan de FOD BOSA de organisatie en de opvolging van alle gemeenschappelijke overeenkomsten toevertrouwen met de steun van het SFA en de netwerken voor tactisch-operationeel federaal aankoopoverleg (TOFA);
• wetgever en regering: een betrouwbare tool ontwikkelen om de federale behoeften en aankopen
te verzamelen, te centraliseren en op te volgen (nieuwe versie van het platform e-Procurement).
3.3

Concessie kentekenplaten

Om te verzekeren dat het overheidsgeld goed wordt gebruikt en dat de wetgeving wordt nageleefd,
formuleert het Rekenhof de volgende aanbevelingen:
• DIV en minister van Mobiliteit: onverwijld de evaluatie van de huidige beheermethode aanvatten en, als de uitbesteding via een concessie wordt voorgezet, streefwaarden opnemen waaraan
sancties gekoppeld zijn voor de performantie-indicatoren van de concessiehouder; zorgen voor
een evenredige verhouding tussen de retributies en kosten die de Staat maakt;
• DIV: na afloop van de tweede concessie voorwaarden creëren waarin effectieve mededinging
kan plaatsvinden, door het bestek te optimaliseren op basis van een tijdig uitgevoerde actieve
marktverkenning; erop toezien dat de wetgeving op concessieovereenkomsten beter wordt nageleefd, onder meer qua prijsherziening;
• DIV: om te garanderen dat de ontvangsten voor de Staat juist zijn, ervoor zorgen dat de prestaties van de concessiehouder grondig worden opgevolgd door financiële sancties vast te leggen in
het bestek en door ze toe te passen wanneer de doelstellingen niet worden gehaald.
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